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 بي التجاري ش.م.ع.بنك د

 
 للمجموعة الموحدبيان األرباح أو الخسائر 

 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

  2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 
 2.865.360 2.689.147 20 التمويل اإلسالمي من الدخلو الفوائد دخل

 (978.807) (611.258) 21 الودائع اإلسالمية مودعيوالتوزيعات على  مصروفات الفوائد
  ------------- -------------   

 1.886.553 2.077.889  من التمويل اإلسالمي الدخل صافيو الفوائد دخلصافي 
 

   651.283 742.422 22 الرسوم والعموالت دخلصافي 
 221.669 229.060  واألدوات المشتقة التعامل بالعمالت األجنبية األرباح منصافي 

 بالقيمة العادلة من خالل االستثماراتن م صافي األرباح
 24.626 3.452 23 األرباح أو الخسائر 

  صافي األرباح من بيع استثمارات في سندات
   137.637 52.994 10 الدخل الشامل األخر دين بالقيمة العادلة من خالل  

 5.991 11.529 11 الحصة من أرباح الشركة الزميلة
 2.786 2.925  توزيعات أرباح  دخل

 47.651 62.727 24 دخل آخر
  -------------- -------------  

 2.978.196 3.182.998  الدخل التشغيليإجمالي 
 

 خسائر انخفاض قيمة المستحق مخصصاتمن  المعكوسات )مخصصات( /
 1.709 (632)  من البنوك   

 مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات 

 (1.064.893) (900.897)  والتمويل اإلسالمي  

 23.846 74.881  للقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي مبالغ مستردة
 األوراق خسائر انخفاض قيمة  مخصصات من المعكوسات

 5.620 102  المالية االستثمارية  
 (17.074) (40.872) 14 مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى

  ------------- ------------- 
 1.927.404 2.315.580  الدخل صافي اليإجم

  ------------- ------------- 
 
  (779.422) (835.413) 25 األخرى المصروفاتالموظفين و مصروفات 

 (27.884) (29.645) 13و  12 واإلطفاء ستهالكاال
  ------------- --------------  

 (807.306) (865.058)  التشغيليةالمصروفات إجمالي 
  ------------- --------------   

   1.120.098 1.450.522  صافي أرباح السنة 
  ======== ======== 

   0.40 0.47 27 )درهم( للسهم المخفضالربح األساسي و
  ======== ========   

 
 .للمجموعة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 37إلى  1من المدرجة تشكل اإليضاحات 

 

 .8إلى  2مدققي الحسابات مدرج على الصفحات إن تقرير 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 
 للمجموعة الموحدالدخل الشامل األخر بيان 

 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
   

 
     
     
  2021  2020     
     ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
         

     1.120.098  1.450.522  أرباح السنةصافي 
  --------------  -------------     
         

         بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر:
         

إعااادة تقياايم أسااتثمارات فااي حقااوق ملكيااة بالقيمااة  أرباااح/  )خسااائر(
 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

  
(17.717) 

  
23.079 

    

     (2.916)  (2.367)  تراكمية مترتبة على التزامات استحقاقات التقاعدخسائر
         

 :تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر إعادة يحتمل بنود
 

        

 التغيرات في القيمة العادلة للجزء الفعلي من
 تغطية التدفقات النقدية  

  
4.773 

  
(3.723) 

    

     367  (396)  ياطي القيمة العادلة في الشركة الزميلةالتغير في احت
         

التغيرررات فرري امسررت مارات المحررتفل بهررا بالقيمررة العادلررة مررن خررالل 
 الدخل الشامل األخر: 

        

         

     (137.637)  (52.994) 10 األرباح المحققة من بيع استثمارات في سندات الدين 
     137.923  (58.020)  ألرباح من إعادة تقييم اإلستثمارات في سندات الدينأ) الخسائر( / 

         
صافي التغير في امست مارات المحتفل بها بالقيمة العادلرة مرن خرالل 

 الدخل الشامل األخر 
  

(111.014) 
  

286 
    

  -------------  -------------     
     17.093  (126.721)  للسنة  ىخراألاألرباح الشاملة )الخسائر( / 

  --------------  --------------     
     1.137.191  1.323.801  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

  =======  =======     
         
         
 
 
 
 
 
 

 .عةللمجمو الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 37إلى  1من المدرجة تشكل اإليضاحات 
 

 .8إلى  2إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 الموحد للمجموعة المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

         

  

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

  

 
 رأس

سندات رأس 

 ح   األربا احتياطي االحتياطي االحتياطي االحتياطي المال
 

 
 اإلجمالي المستبقاة  القيمة العادلة الرأسمالي العام والنظامي القانوني الشق األول المال

 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 10.216.570 4.597.352 48.454 38.638 1.328.025 1.401.367 - 2.802.734 2020يناير  1في كما 

  المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق المساهمين:
 

      
 2.203.800 - - - - - 2.203.800 - (2-19سندات رأس المال الشق األول الصادرة خالل السنة )إيضاح 

(7.950) - - - - - - تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول  (7.950)  
(580.166) - - - - - - (%20.7) 2019ة توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسن  (580.166)  

(15.400) - - - - - - 2019مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة لسنة   (15.400)  
(310) - - - - - - (11الحصة في مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الزميلة )إيضاح   (310)  

         اآلخرالدخل الشامل 
 1.120.098 1.120.098 - - - - - - ةصافي أرباح السن     
 17.093 - 17.093 - - - - - األخرى للسنة األرباح الشاملة    

 1.137.191 1.120.098 17.093 - - - - - األخر إجمالي الدخل الشامل
.953.73512 5.113.624 65.547 38.638 1.328.025 1.401.367 2.203.800 2.802.734 2020ديسمبر  31في األرصدة كما   

         

 المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق المساهمين:
 

 

 
 

(132.228) - - - - - - الفائدة على سندات رأس المال الشق األول      (132.228)  
(1.543) - - - - - - تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول  (1.543)  

(560.547) - - - - - - (%20) 2020توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة   (560.547)  
(15.400) - - - - - - 2020مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة لسنة   (004.51)  

(80) - - - 80 - - المحول إلى االحتياطي القانوني والنظامي  - 
(604) - - - - - - (11إدارة الشركة الزميلة )إيضاح الحصة في مكافأة أعضاء مجلس   (604)  

         اآلخرالدخل الشامل 
 1.450.522 1.450.522 - - - - - - صافي أرباح السنة     
(126.721) - - - - - األخرى للسنة الشاملة الخسائر      - (126.721)  

(126.721) - - - - - األخر إجمالي الدخل الشامل  1.450.522 1.323.801 
802.7342.  2021ديسمبر  31في األرصدة كما   2.203.800 1.401.447 1.328.025 38.638 (61.174)  5.853.744 13.567.214 

 
 .للمجموعة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 37إلى  1من المدرجة تشكل اإليضاحات 

.8إلى  2إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  للمجموعة الموحد بيان التدفقات النقدية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 األنشطة التشغيلية 
 1.120.098 1.450.522  أرباح السنةصافي 

   :لبنود غير النقدية والبنود األخرىلتسويات 
        27.884 29.645 13و  12 واإلطفاء االستهالك

        (2.625) -  شطب ممتلكات ومعدات
 30.275 35.416  إطفاء عالوات / خصومات االستثمارات

 2.187 1.034  السندات والقروض متوسطة األجل كلفة العمليات لقيدإطفاء 
 (29.467) 26.234  من التحول في العمالت األجنبية)أرباح( خسائر / 

 (22.578) -  ل األرباح والخسائرالقيمة العادلة من خالباألرباح غير المحققة من االستثمارات 
 (138.838) (55.911)  األرباح المحققة من بيع استثمارات

 (7.233) (30.290)  غير المحققة من األدوات المشتقة األرباح صافي
 (5.620) (102)  انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية مخصصات معكوسات من

 (5.991) (11.529) 11 الحصة من أرباح الشركة الزميلة
 (2.786) (2.925)  دخل توزيعات أرباح

 1.064.893 900.897  مخصصات انخفاض قيمة القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
 (1.709) 632  انخفاض قيمة المستحق من البنوك مخصصات مخصصات / )المعكوسات من(

 17.074 40.872 14 مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى
 (15.647) 38  و عقارات استثمارية  من استبعاد ممتلكات ومعدات (أرباحائر / )خس

  -------------- ------------- 
  2.384.533 2.029.917 

 1.293.029 (595.414)  اطي القانوني لدى المصرف المركزيفي االحتي النقص/  )الزيادة(

 فترة استحقاقفي شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بالنقص 
 2.050.000 350.000  ر من ثالثة أشهرتعاقدي اكث  

 19.743 (394.781) تحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهرفي المستحق من البنوك بفترة اس)الزيادة( / النقص 
 (6.172.655) (12.053.710)  والتسليفات والتمويل اإلسالميفي القروض  الزيادة
 (1.163.672) (383.211)  في الموجودات األخرى الزيادة

 883.180 1.227.206  من ثالثة أشهر في المستحق للبنوك بفترة استحقاق تعاقدي اكثرالزيادة 
 6.416.500 12.970.836  الزيادة  في ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

 (26.420) (14.874)  في المطلوبات األخرىالنقص 

 (15.400) (15.400)  لمدفوعةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ا
  ------------ ------------- 

 5.314.222 3.475.185  األنشطة التشغيليةمن  النقدية التدفقاتصافي 
  ------------ ------------ 

 امست ماريةاألنشطة 
 (5.901.384) (22.595.632)  شراء استثمارات

 6.443.202 18.728.201  متحصالت من بيع استثمارات  
 (50.086) (53.492)    وعقارات استثماريةممتلكات ومعدات شراء 

 31.459 4.472 13 ات االستثماريةروالعقامتحصالت من بيع الممتلكات والمعدات 
 2.786 2.925    وزيعات أرباحت دخل

 2.661 3.992 11 توزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركة الزميلة
  --------------- ------------- 

 528.638 (3.909.534)  امست ماريةاألنشطة  من التدفقات النقدية )المستخدمة في( / صافي
  --------------- ------------- 

 األنشطة التمويلية
 (1.469.200) 819.397  جلقروض متوسطة األت واسند 

 2.203.800 -  سندات رأس المال الشق األول الصادرة خالل السنة
 - (132.228)  لى سندات رأس المال الشق األولالفائدة ع

 (7.950) (1.543)  تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول
 (580.166) (560.547)  توزيعات األرباح المدفوعة

  -------------- ------------- 
 146.484 125.079  األنشطة التمويليةمن  التدفقات النقديةصافي 

  ------------- ------------- 
 5.989.344 (309.270)   وما يعادله في النقدالزيادة )النقص( /  صافي
 7.340.365 13.329.709  يناير 1في  وما يعادلهالنقد 

  -------------- ------------- 
  13.329.709 13.020.439 28 ديسمبر 31في  وما يعادلهالنقد 

   ======== ======== 

 إفصاحات إضافية:
 2.779.502 2.822.304  التمويل اإلسالمي المستلمة والدخل من ئدالفوا دخل

 1.059.255 767.489    والتوزيعات على مودعي الودائع اإلسالمية المدفوعة مصروفات الفوائد

 
 .للمجموعة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 37إلى  1من المدرجة تشكل اإليضاحات 

 .8إلى  2ج على الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات مدر

 



 

 14 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الشكل القانوني واألنشطة  1

 
مة عامة )ش.م.ع.( وفقاً وهو مسجل كشركة مساه 1969دبي، اإلمارات العربية المتحدة عام  تأسس بنك دبي التجاري ش.م.ع. )"البنك"( في

ة والخدمات . إن البنك مدرج في سوق دبي المالي ويتمثل نشاطه الرئيسي باألنشطة المصرفية التجاري2015لسنة  2للقانون االتحادي رقم 

 , دبي ، االمارات العربية المتحدة.  2668هو في شارع االتحاد، ص.ب  للبنكان العنوان المسجل  .المصرفية لألفراد

 
)ويشار  المملوكة بالكامل البنك وشركاته التابعة نتائج على 2021ديسمبر  31مل البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في تشت

 إليهم بـ "المجموعة"( وحصة المجموعة في الشركة الزميلة. 
 

 تفاصيل حول الشركات التابعة والشركة الزميلة
في دبي، اإلمارات  2015لسنة  2هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون االتحادي رقم  .م.،دبي التجاري للخدمات المالية ذ.م (أ

 من حصص الشركة. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بالعمل كوسيط لألسهم والسندات المحلية.  %100 تمتلك المجموعةالعربية المتحدة. 

 

ً للقانون االتحادي رقم .م.مواحد ذسي بي دي لخدمات التوظيف شركة لشخص  (ب لسنة  2، هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا

األيدي  بتوريدمن حصص الشركة. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة  %100 تمتلك المجموعةفي دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  2015

 .ةالعامل

 

في دبي، اإلمارات العربية  2015لسنة  2ودة وفقاً للقانون االتحادي رقم التجاري للعقارات ذ.م.م.، هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محد (ج

من حصص الشركة. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات إدارة ممتلكات المجموعة وشراء العقارات  %100 تمتلك المجموعةالمتحدة. 

 وبيعها.

 

. تم تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص ألي إصدار رة كايمانجزيسي بي دي )كايمان( ليمتد، هي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في  (د

 لسندات الدين.

 

. أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بالتعامل جزيرة كايمان( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في IIسي بي دي )كايمان  هـ(

 والتفاوض على عقود المشتقات المالية.

 

بإدارة كايمان. أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام  جزيرةوهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في  )كايمان( ليمتد، VS 1897 و( 

 من سداد الدين. االمستحوذ عليه االستثمارات

 

لى الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع.(، هي شركة زميلة للبنك مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بكافة أصناف التأمين ع (ز

في الشركة الزميلة. تعتقد اإلدارة بان لها  %17.8الحياة وأعمال التأمينات العامة وكذلك بعض أعمال إعادة التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة 

 تأثير مادي وجوهري على الشركة الزميلة من خالل تمثيلها بمجلس إدارة الشركة الزميلة.
 

 أساس اإلعداد   2
 
 التوافق بيان   2-1

ً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن البيانات المالية  هذه إعدادتم  مجلس المعايير المحاسبية الدولية وبالتوافق مع الموحدة وفقا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. ذات العالقة المطبقة في  القوانين

 
فقد تم  2009يناير  6بتاريخ  85/2009عربية المتحدة بموجب التعميم رقم وفقا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات ال

في  االستثماراتو المستحق من البنوكو نقد واألرصدة لدى المصرف المركزيالاإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بتعرضات البنك من 
 بها.األوراق المالية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة في اإليضاحات المتعلقة 

 
  العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية  2-2

ً إلى أقرب عدد  للمجموعة المتحدة وهي "العملة التشغيلية" بدرهم اإلمارات العربية للمجموعة لقد تم عرض البيانات المالية الموحدة مقربا
 إال إذا ذكر غير ذلك. صحيح باآلالف.

 
 

 
 
 
 



 

 15 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة  إيضاحات
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2

 

 استخدام التقديرات واألحكام  2-3
إلدارة أن . ويتطلب كذلك من ابعض التقديرات المحاسبية الهامةاستخدام  يتطلبوفقا لمعايير التقارير المالية الدولية  المالية البياناتإن إعداد 

التي تنطوي على درجة كبيرة من األحكام أو التعقيد قد تم  المجاالتن السياسات المحاسبية للمجموعة. إ تضع أحكاما في إطار تطبيق
 .4 اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم

 
 القياسس اأس  2-4
  

 ناء ما يلي: التكلفة التاريخية باستث أساس على للمجموعة الموحدة تم إعداد البيانات المالية
 ؛ من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياس األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة 
 ؛ المحتفظ بها للمتاجرة -و الخسائراألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ 
 ؛ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرالموج 
 يتم تعديل التكلفة المغطاة والمعترف بها بالقيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم تغطيتها. المالية وجودات والمطلوباتيتم قياس الم 

 ؛المطفأة ألرباح أو خسائر التحوط
 .تعويضات نهاية الخدمة والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية اللتزامات نهاية الخدمة 

 
 أساس التوحيد      2-5

 . الشركات التابعة مسيطر عليها من قبل المجموعة .للبنك والشركات التابعة لهمن البيانات المالية  للمجموعة الموحدة ف البيانات الماليةتتأل
 

 دمج األعمال (1)

لثمن المحول عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم عادةً قياس ا تقوم المجموعة باحتساب
 عند االستحواذ بالقيمة العادلة، وذلك عند االستحواذ على صافي الموجودات القابلة للتحديد.

 
 الشركة التابعة (2)

 على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة: السيطرةتقوم المجموعة ب

في  مجموعة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات عالقةالمستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تعطي ال الشركةالسلطة على  -
 ،(الشركة المستثمر فيها

 التعرض لمخاطر، أو حقوق، عوائد متغيرة من اشتراكها في الشركة المستثمر فيها، و -

 .القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها -

 
األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار عندما يكون لدى المجموعة أقل من 

 جميع الحقائق والظروف في تقييم إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 
 ،خرين في الشركة المستثمر فيهاة مع حاملي حقوق التصويت اآلالترتيبات التعاقدي -

 ، ووق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرىالحق -

 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة -

 
أم ال على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك  السيطرةتقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها 

على  السيطرةالتابعة عندما تحصل المجموعة على  للشركة البيانات المالية صر الثالث للسيطرة. يبدأ توحيدتغيرات لواحد أو أكثر من العنا
 على الشركة التابعة.  السيطرةعندما تخسر المجموعة  عن توحيد تلك البيانات المالية الشركة التابعة وتتوقف

 
. م للمجموعة وللحصص غير المسيطرةرى يعود إلى مساهمي الشركة األاألخ بنود الدخل الشاملإن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتهم المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية 
 للمجموعة. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

  حدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية المو
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 أساس اإلعداد )تابع(  2
 
 أساس التوحيد )تابع(     2-5
 

 الشركة التابعة )تابع( (2)

 
على  السيطرةكمعاملة حقوق ملكية. إذا خسرت المجموعة  السيطرةيتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة دون خسارة 

 ة فإنها:الشركة التابع

 
 ؛تشطب األصول )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة -

 ؛تشطب فروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية -

 ؛تشطب القيمة المدرجة ألية حصص غير مسيطرة -

 ؛القيمة العادلة للمبلغ المقبوضب باالعترافتقوم  -

 ؛ي استثمار محتفظ بهالقيمة العادلة ألب باالعترافتقوم  -

 ؛ والموحد األرباح أوالخسائرائض أو عجز في بيان أي فب باالعترافتقوم  -

ً في  االعتراف بهاتقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من العناصر التي تم  - إلى  ألخر الموحدةا بنود الدخل الشاملسابقا
ناسباً، وكما هو مطلوب إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر ، كما هو مالمستبقاةأو األرباح  الموحدة األرباح أو الخسائر

 للموجودات والمطلوبات ذات عالقة.
 

الموحد ويتم احتسابها بالفرق األرباح أو الخسائر رباح أو الخسائر في بيان االعتراف باأليتم  تابعة،عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة 
 )بما في ذلك الشهرة للموجودات( القيمة الدفترية السابقة 2)، والمحتفظ بها للحصةمبلغ المستلم والقيمة العادلة ( إجمالي القيمة العادلة لل1بين )

 ( والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة.التجارية
 

التابعة كما لو أن المجموعة قامت مباشرة فيما يتعلق بتلك الشركة اإليرادات الشاملة األخرى يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في 
أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق  األرباحللشركة التابعة )أي إعادة تصنيفها إلى  ذات الصلةالموجودات أو المطلوبات باستبعاد 
 .الملكية(

 
لالحتساب المبدئي  االعتراففقدان السيطرة كقيمة عادلة عند  في الشركة التابعة السابقة في تاريخمحتفظ به استثمار  أليتعتبر القيمة العادلة 

ً  ما، عندمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9رقم بموجب المعيار الالحق   عند االعتراف المبدئي باالستثمارتكلفة ال، يكون ذلك متاحا
 مشترك. ائتالففي شركة زميلة أو 

 

 الزميلة الشركة (3)

في القرارات الخاصة  المشاركةهي منشأة يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. إن التأثير الجوهري هو القدرة على  إن الشركة الزميلة
 مشتركة على هذه السياسات. سيطرةأو  سيطرةبالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليس 

 
 تخدام طريقة حقوق الملكية. يتم احتساب استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة باس

 
االستثمار في الشركة الزميلة في البداية بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمارات من ب االعترافبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم 

هرة المتعلقة بالشركة أجل تثبيت التغيرات في حصة المجموعة من صافي األصول للشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الش
 الزميلة ضمن المبلغ المدرج لالستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي بخصوص االنخفاض في القيمة. 

 
 بنود الدخل الشاملحصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أية تغييرات في  الموحد بيان األرباح أو الخسائريعكس 

األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيراً يتم  بنود الدخل الشامللك الشركات المستثمر فيها كجزء من األخرى لت
مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بتثبيت حصتها من أية تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في بيان  االعتراف به

 بيان األرباح أو الخسائريظهر إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في  .الموحد التغيرات في حقوق الملكية
 . الموحد

 
اسات يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لجعل السي

 ك الخاصة بالمجموعة.المحاسبية تتماشى مع تل
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 أساس اإلعداد )تابع(  2
 أساس التوحيد )تابع(     2-5

 
 الشركة الزميلة )تابع( (3)

خسائر االنخفاض في القيمة من استثماراتها في الشركة تثبيت من الضروري  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة فيما إذا كان
ً بأن االستثمارات في الشركة الزميل ة قد الزميلة. في كل تاريخ إعداد التقارير المالية، تحدد المجموعة فيما إذا كان هناك دليالً موضوعيا

مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ الممكن تحصيله من  الدليل، تقوم المجموعة باحتساب تواجد هذاانخفضت قيمتها. إذا 
  .الشركة الزميلة من أو الخسائر الخسائر ضمن الحصة من األرباحب يتم اإلعترافالمدرجة، ثم بين القيمة الدفترية الشركة الزميلة و

 
أي ب اإلعترافأية استثمارات محتفظ بها بقيمتها العادلة. يتم  وقيدعند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس 

المدرجة للشركة الزميلة عند خسارة التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والعوائد من  الدفترية فرق بين القيمة
 .الموحد بيان األرباح أو الخسائراالستبعاد في 

 
صتها من االستثمارات في الشركات الزميلة لتقييم انخفاض القيمة بشكل دوري. ولتحديد التقييم، تقارن اإلدارة المبلغ تقوم اإلدارة بمراجعة ح

 الممكن تحصيله مع القيمة الدفترية المدرجة لالستثمار. إن تقدير المبلغ الممكن تحصيله باستخدام القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة
 نقدية المستقبلية المتوقعة من الشركات الزميلة واختيار سعر خصم مالئم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.عمل تقدير للتدفقات ال

 
   عند التوحيد المعامالت المشطوبة (4)

بإستثناء أرباح أو )  للمجموعةالمعامالت الداخلية عن  واألرباح والمصروفات الناتجةعند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم شطب األرصدة 
المعامالت بالعمالت األجنبية(. كما يتم شطب أية خسائر غير محققة بنفس طريقة شطب األرباح غير المحققة ولكن إلى الحد الذي ال خسائر 

 يوجد معه أدلة على انخفاض القيمة. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

المعايير باستثناء تطبيق  الموحدةمتسق على جميع السنوات الواردة في هذه البيانات المالية  تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل
 .1-5كما هو موضح في إيضاح رقم  للمرة األولى ةيالمحاسب

 

 األدوات المالية 3-1

 امعتراف والقياس المبدئي  (أ

 أداة حقوق ملكية لطرف آخر أو العكس. تتمثل األداة المالية في أي عقد ينتج عنه أصل مالي للمجموعة والتزام مالي أو
 

بالقروض والتسليفات، الودائع، سندات الدين الصادرة والمطلوبات التابعة بالتاريخ التي نشأت فيه. يتم  تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي
اجرة وهو التاريخ التي تصبح فيه االعتراف وإلغاء االعتراف بجميع عمليات الشراء أو البيع للموجودات المالية على أساس تاريخ المت

ية المجموعة طرفا في التعاقد على األداة المالية. إن عمليات البيع والشراء بالطريقة االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المال
 التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب لوائح أو اتفاقية في السوق.

 

 ً  قياس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ أو يتم مبدئيا
الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من القيمة العادلة أو من خالل  بخالفإصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )

والتي يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية على التوالي، حيثما يكون  (رباح أو الخسائراأل
 ماليةمالئماً، عند االعتراف المبدئي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات ال

 بالقيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 

 في حال اختالف سعر المعاملة عن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي، فستقوم المجموعة باحتساب هذا االختالف على النحو التالي:
متماثل أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط في حال االستدالل على القيمة العادلة من خالل سعر مدرج في سوق نشط ألصل أو التزام  •

عند االعتراف المبدئي )أي؛ أرباح أو خسائر  الموحد بيانات من األسواق الملحوظة، ثم يتم االعتراف بالفرق في بيان األرباح أو الخسائر
 (.1يوم 

 

من خالل إدراجها  1سوف يتم تأجيل أرباح أو خسائر يوم في كافة الحاالت، سوف يتم تسوية القيمة العادلة لتتوافق مع سعر المعاملة )أي؛  •
 ضمن القيمة الدفترية المبدئية لألصل أو االلتزام(.

 

بعد االعتراف المبدئي، سيتم إدراج األرباح أو الخسائر المؤجلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس منطقي، فقط إلى المدى 
 ما )بما في ذلك التوقيت( يأخذه المشاركين في السوق في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام.الذي تنشأ فيه عن تغير في عامل 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 للمجموعة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 األدوات المالية 3-1

   مبادئ قياس القيمة العادلة  (ب        

 

المشاركين في السوق  بين نظاميةتتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة 
ك التاريخ. تعكس القيمة العادلة في ذل في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا للمجموعة

 لاللتزام مخاطرعدم الوفاء بااللتزام. 
 

العادلة لألداة باستخدام أسعار مدرجة في سوق نشط لهذه األداة. يعد السوق نشطا إذا كانت المعاملة  تقوم المجموعة، حيثما أمكن، بقياس القيمة
 لتوفير معلومات عن التسعير بصورة مستمرة. االلتزام تتم بصورة متكررة أو قدر كافي الخاصة باألصل أو

 
الملحوظة ذات العالقة  ج في سوق نشط، تستخدم المجموعة عندئذ أساليب تقييم تعزز من استخدام المدخالترفي حالة عدم وجود سعر مد

المتعاملين في السوق بعين االعتبار عند يضعها  والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. تشكل أساليب التقييم المتبعة كافة العوامل التي
 تسعير معاملة ما.

 
االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة، وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو  إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند 

راف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن التحقق من القيمة العادلة المجموعة أن هذه القيمة العادلة عند االعت ارتأتالُمستلم. في حالة 
تكون فيها بيانات السوق خالل السعر المدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد أساليب التقييم التي  من

عند االعتراف  ية مبدئيا بالقيمة العادلة، معدلة إلزالة الفرق بين القيمة العادلة، فإنه يتم قياس األداة المالالغير ملحوظة غير مادية بالنسبة للفرق
أساس مناسب على مدى أعمار  ا،ً يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد علىقالمبدئي وسعر المعاملة. الح

 بيانات سوق ملحوظة أو تاريخ انتهاء المعاملة. بشكل كامل من تاريخ الحصول على تقييم مدعوم عمر عنهذا ال يزيداألدوات، وال 
 

بقياس الموجودات  في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن المجموعة تقوم
 تم قياس محافظ الموجودات الماليةي لب.والمراكز طويلة األجل بسعر العرض وبقياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الط

مخاطر من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى  والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تتم إدارتها
يتم دفعها لتحويل صافي أو )المركز المالي طويل األجل  على أساس األسعار التي سيتم قبضها من بيع صافي السوق أو مخاطر االئتمان

التي تتم على مستوى المحافظ، على سبيل المثال تعديل سعر الطلب أو  المعرضة لمخاطر معينة. إن التعديالت (المركز قصير األجل
ا على أساس فردي استناد تحميلها على أصول أو إلتزاماتعلى أساس صافي التعرض، يتم  التي تعكس القياس و تعديالت مخاطر االئتمان
للمطلوبات المالية تحت الطلب )كالودائع تحت  إن القيمة العادلة المقدرة .على حدة في المحفظة الصلة لكل أداة فردية إلى تعديل المخاطر ذات

 يمكن فيه طلب سداد المبلغ. ليست أقل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب، مخصوما من أول تاريخ الطلب(
 

على صافي  المماثلة بناءً  لالستثمارات في الصناديق المشتركة وصناديق حقوق الملكية الخاصة أو شركات االستثمار يتم تحديد القيمة العادلة
تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى  آخر قيمة للموجودات والمعلنة من قبل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثمارات األخرى، يتم تحديد

 النقدية المتوقعة والمخصومة. يثة تشمل استثمارات مماثلة بناًء على التدفقاتأسعار معامالت سوقية حد
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى 
 كنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.أو عن طريق بيعها لمشارك أخر في السوق يم لها وأفضل استخدام

 
الت تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لديها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واالستخدام األمثل للمدخ

 الملحوظة المعنية وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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 ش.م.ع.بنك دبي التجاري 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تابع( األدوات المالية     3-1

 
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  (ج
 

فصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإل
 للقيمة العادلة ومبينة كما يلي استناداً ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:

 
جة في سوق نشطه إذا كانت سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشطه ألداة نموذجية. تعتبر األداة المالية أنها مدر: 1المستوى 

األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من بورصة أو تاجر أو وسيط أو نشاط أو مجموعة أو خدمة تسعير أو هيئة تنظيمية 
   وتمثل هذه األسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتيادية.

 
التقييم بناءاً على المدخالت الملحوظة، سواء بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من  أساليب: 2المستوى 

األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار مدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة 
 . خرى بحيث تكون جميع المدخالت الهامة مستقاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوقألدوات نموذجية أو أساليب تقييم أ

 
أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بإستخدام أساليب تقييم   :3المستوى 

دخالت غير الملحوظة أثراً كبيراً في تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على أدوات يتم تقييمها تشتمل على مدخالت غير ملحوظة بحيث يكون للم
 بناءاً على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التسويات واالفتراضات الهامة غير ملحوظة وضرورية  لبيان الفروق بين األدوات.

  
 .2-6رقم  ل المجموعة موضحة في اإليضاحقب العادلة المستخدمة منستويات القيمة ان م 

 
تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات في التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من  

 المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية.
 

إعداد كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركات في القيم للموجودات والمطلوبات الضرورية إلعادة قياسها أو إعادة تقييمها  بتاريخ
حسب السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. ومن أجل هذا التحليل تتحقق المجموعة من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم 

 ت في احتساب التقييم مع العقود والمستندات المعنية األخرى.بمطابقة المعلوما
 

ألغراض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حددت المجموعة أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخواص ومخاطر األصل أو 
 االلتزام ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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 اري ش.م.ع.بنك دبي التج
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية 3-1-1
 

 التصنيف (أ

 
 لتصنيفات التالية:تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي في ا

 
 التكلفة المطفأة؛ (1)

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و (2)

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. (3)

 
o  األعمالتقييم نموذج 

 
حيث يعكس ذلك طريقة تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة، 

تأخذ المؤسسة باالعتبار  ذلك،تحديد التقييم من خالل عامل واحد أو نشاط واحد. بدال من  إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. ال يتم
 أخذها باالعتبار على:المعلومات التي يتم تتضمن جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم. 

 

 تحقيقاإلدارة تركز على  استراتيجيةما إذا كانت  الخصوص،هذه السياسات. على وجه  وتطبيقعلنة لألعمال واألهداف المُ  اتالسياس 

 الموجوداتااللتزامات التي تمول تلك  فترة معفترة الموجودات المالية ومطابقة واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، إيرادات الفوائد التعاقدية، 

 ؛الموجوداتات النقدية من خالل بيع أو تحقيق التدفق

 ؛اإلدارة ورفع تقارير بشأنها إلىالمالية المحتفظ بها داخل المحفظة  والموجوداتتقييم أداء المحفظة  كيفية 

 ؛الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر الخصوص،وعلى وجه  المحفظة،التي تؤثر على أداء  المخاطر 

 ؛ وتعويض مديري األعمال كيفية 

 وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر في  سابقة،وحجم وتوقيت المبيعات في فترات  ةوتير

 الموجوداتعلن للمجموعة إلدارة ، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المُ منفصلالمعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل 

 .ية تحقيق التدفقات النقديةوكيف ليةالما

 
القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل األرباح على أساس  أداؤها يتم تقييموالتي دارتها المحتفظ بها للتداول أو إلالمالية  الموجوداتيتم قياس 

ولبيع التدفقات النقدية التعاقدية بها لتحصيل  وال يتم االحتفاظالتدفقات النقدية التعاقدية بها لتحصيل  ظيتم االحتفاال  أو الخسائر حيث أنه
 المالية. الموجودات

 
o فائدةدفعات المبلغ األصلي والفقط  تم لما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  تقييم 

الشروط التعاقدية  العتباراالمجموعة بعين  تأخذفائدة، دفعات المبلغ األصلي والفقط  تمثلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  عند
  .لألداة

 
. يتم تعريف "الفائدة" على أنها المبدئي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف ياألصلالمبلغ يتم تعريف " التقييم،هذا  ألغراض

 اسيةوتكاليف اإلقراض األس ولمخاطرزمنية معينة  وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة للمالاعتبار للقيمة الزمنية 
 األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

 
في ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال ي

 :االعتبار. عند التقييم تأخذ المجموعة بعين األصل بهذا الشرط
 

  النقدية؛وتوقيت التدفقات  قيمةأحداث طارئة من شأنها تغيير 

  خصائص الرفع المالي؛ 

  والتمديد؛شروط الدفع المسبق 

  و محددة؛ موجوداتشروط تحد من مطالبة المجموعة بالنقد من 

 الفائدة( ألسعارالدوري إعادة الضبط  )مثل للمالالتي تعدل النظر في القيمة الزمنية  السمات. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 )تابع( الموجودات المالية 3-1-1
 

 التصنيف )تابع( (أ

 
 )تابع(فائدةدفعات المبلغ األصلي والفقط  تم لما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  تقييم          

ذات أسعار ثابتة والتي يكون لدى المجموعة خيار اقتراح تعديل سعر الفائدة في تواريخ إعادة  األجلتحتفظ المجموعة بمحفظة قروض طويلة 
عدل أو استرداد المُ السعر . لدى المقترضين خيار قبول التعديلهذه على سعر السوق في وقت  الضبط الدورية. تقتصر حقوق إعادة الضبط

تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي التدفقات النقدية التعاقدية لهذه القروض قررت المجموعة أن . فرض غراماتدون بالقيمة االسمية القرض 
وتكاليف لقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان، ومخاطر الفائدة بطريقة تأخذ باالعتبار ا والفائدة حيث يؤدي هذا الخيار إلى اختالف سعر

 .األصلي القائماإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بالمبلغ 
 

 دون حق الرجوع قروض
 

لبة المجموعة بالتدفقات من مطا بموجب ضمانات المقترض إلى الحدالمضمونة والقروض التي تقدمها المجموعة  تؤدي، الحاالتبعض  في
دون حق الرجوع تقييم ما إذا كانت القروض بتطبيق أحكام عند المجموعة  تقوم(. دون حق الرجوع)القروض  األساسيةالنقدية للضمانات 

 وضع هذه األحكام:المعلومات التالية عند  باراالعتبتأخذ المجموعة معيار دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط. تستوفي 
 

 للقرض؛مبالغ وتواريخ المدفوعات النقدية بشكل خاص إذا كان الترتيب التعاقدي يحدد  ما 

 المضمونة؛الموجودات المالية ذات الصلة بقيمة العادلة للضمانات  القيمة 

 الضمان؛بغض النظر عن انخفاض قيمة  تعاقدية، دفعاتالمقترض واستعداده لتقديم  قدرة 

 مؤسسة عاملة أو منشأة ذات غرض خاص؛فرد أو يمثل إذا كان المقترض  ما 

 ذات حق الرجوع بالكامل؛الموجودات بالنسبة لقرض  منالمجموعة  التي تتعرض لها مخاطرال 

 و المقترض؛ موجوداتالذي يمثل فيه الضمان كل أو جزء كبير من  المدى 

 ذات الصلة ارتفاع في أسعار الموجوداتإذا كانت المجموعة سوف تستفيد من أي  ما. 

 

 مالية بالتكلفة المطفأةال موجوداتلا (1)

 
بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطين ُمقاسة وموجودات التمويل اإلسالمي على أنها  والسلفياتبما في ذلك القروض  ،تصنيف أداة الدين يتم

 على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:التاليين ولم يتم تحديدها 
 

 ؛ والتدفقات النقدية التعاقدية تحصيلضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل  األصلب االحتفاظ يتم 

 فائدة على المبلغ األصلي المبلغ األصلي والفقط مدفوعات تمثل الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية  ينشأ عن

 .القائم

 
  لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالموجودات المالية با (2)

ولم يتم تصنيفها تحقق احد الشرطين التاليين  اذا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أنهاعلى  دينيتم تصنيف أداة 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  تحقق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ وإذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال ي 

  قائم.إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي ال 

 
كية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء الحاالت التي تقرر تقوم المجموعة الحقاً بقياس جميع االستثمارات في حقوق المل

املة فيها إدارة المجموعة، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمار ما في حقوق الملكية بشكل نهائي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الش
 األخرى. 

  
عندما يتم  ت في حقوق الملكية على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىتتمثل سياسة المجموعة في تصنيف االستثمارا

 ويقوم هذا االختيار لكل استثمار على حده. أخرى غير تحقيق عوائد استثمارية.االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 مجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة لل
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 )تابع( الموجودات المالية 3-1-1
 

 التصنيف )تابع( (أ

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (3)

  

بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تفي
 األرباح أو الخسائر. 

 
فأة عالوة على ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المط

 لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أوأو با
 يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك. 

 
          

 القياس الالحق (ب

 
بالقيمة العادلة في  الثابت،الدخل  ذات في حقوق الملكية وبعض أدوات واالستثماراتالمالية، مثل المشتقات  دواتاألتقوم المجموعة بقياس 

 تاريخ كل تقرير.
 

أو بالقيمة العادلة من خالل  األخرى فيما يتعلق بالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
ً قياسها بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بالموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة، يتم الحقا قياسهااألرب بالتكلفة  اح أو الخسائر، يتم الحقا

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصصات االئتمان المتوقعة.
 
 

 إعادة التصنيفج( 
 

المالية بعد االعتراف المبدئي بها إال بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة  ال تتم إعادة تصنيف الموجودات
لية الموجودات المالية. إذا تم تغيير نموذج األعمال الذي تحتفظ المجموعة في اطاره بالموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الموجودات الما

يف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة مستقبالً اعتباراً من اليوم األول ألول فترة يصدر بشأنها تقرير بعد تطبيق متطلبات التصن المتأثرة. يتم
أي التغيير في نموذج األعمال التي يترتب عليه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. خالل السنة المالية الحالية والسابقة لم يطرأ 

يتم إجراء  تم إجراء أي عمليات إعادة تصنيف.تحتفظ المجموعة في اطاره بالموجودات المالية وعليه، لم يتغيير في نموذج األعمال الذي 
 "إيقاف االعتراف بالموجودات المالية"و  "تعديل الموجودات المالية"التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في إطار السياسة المحاسبية بشأن 

 على التوالي. (ح) 1-1-3( وز) 1-1-3الُمبينة في اإليضاح 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1

 
 خسائر صرف العمالت األجنبية د( أرباح و

 
ً لسعر ا لصرف فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للموجودات المالية بالعمالت األجنبية، يتم تحديدها بالعملة األجنبية ذات الصلة وتحويلها وفقا

 الفوري في نهاية كل فترة من فترات التقارير المالية. على وجه التحديد:
 

 ة المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزء من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف ضمن فيما يتعلق بالموجودات المالي

 ؛صرف العمالت األجنبية والمشتقات في بند "صافي األرباح من الموحد بيان األرباح أو الخسائر

 األخرى والتي ال تُشكل جزء من عالقة التحوط المحددة، يتم  فيما يتعلق بأدوات الدين الٌمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة

االعتراف بفروق الصرف من التكلفة المطفأة ألداة الدين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في بند "صافي األرباح من صرف 

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات؛العمالت والمشتقات". ويتم االعتراف بفروق الصرف األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في 

  فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ال تشكل جزء من عالقة محاسبة التحوط

لة رات بالقيمة العادالمحددة، يتم االعتراف بفروق الصرف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في بند "صافي األرباح من االستثما

 ؛"من خالل األرباح أو الخسائر

  فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بفروق الصرف ضمن

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات؛ واإليرادات الشاملة األخرى في 

 إلى العملة  من خالل األرباح أو الخسائر بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لنقديةاوبات غير يتم تحويل الموجودات والمطل

وفقا ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل الموجودات  )بالدرهم االماراتي( الرسمية

 قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.التي يتم  لنقديةا والمطلوبات غير

 
 هـ( انخفاض القيمة  

باالعتراف بمخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي ال يتم  إذا كان قابال للتطبيق تقوم المجموعة
 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:قياسها ب

 األرصدة مع البنوك المركزية؛ 

 المستحق من بنوك؛ 

 أدوات االستثمار بالدين؛ 

 القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي والموجودات المالية األخرى؛ 

 التزامات القروض؛ و 

 .عقود الضمانات المالية 

 
 لقيمة من استثمارات حقوق الملكية.ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض ا

 
ثالث مراحل حول انخفاض القيمة بناًء على التغيرات في الجودة  ذومن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج  9يحدد المعيار رقم 

 االئتمانية منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:
 

 شهراً. 12وض، تعترف المجموعة بمخصص ما بناًء على فترة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عند االعتراف المبدئي بالقر: 1مرحلة 
شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر لألداة المالية  12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12والمحتملة خالل 
عندما يظهر القرض زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية، تقوم المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة  :2مرحلة 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن كافة أحداث  .عمر األداةعلى مدى 
 دى العمر المتوقع لألداة المالية.التعثر المحتملة على م

 .عمر األداةتعتبر القروض مخفضة القيمة. تقوم المجموعة برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  :3مرحلة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( ياسات المحاسبية الهامةالس 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1

 
 هـ( انخفاض القيمة )تابع(  

 

 من النتائجتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير العادل والمرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة 
 المحتملة. فيما يتعلق بالتعرضات الممولة، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

 

 لفرق فيما يتعلق بالموجودات المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: بالقيمة العادلة لكافة حاالت العجز النقدي )أي: ا

 و استالمها(؛وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  نشأةللمالمستحقة بين التدفقات النقدية 
  في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  تعرضت النخفاض ائتمانيالموجودات المالية التي

 .المستقبلية المقدرة

 

 :على النحو التالي خسائر االئتمان المتوقعة يتم قياس الممولة،رض غير حاالت التعلبالنسبة  بالرغم من ذلك،
 

  ،االلتزام  حاملالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام على أنها بالنسبة للقروض غير المسحوبة

 إذا تم سحب القرض؛ وبسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها 

  حامل أداة الدين المضمونة ناقص لتعويضالمدفوعات المتوقعة  المالي،بالنسبة لعقود الضمان ً أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من  ا

 أو المدين أو أي طرف آخر. حامل األداة
 

 االئتمانخصائص مخاطر  لها نفسلقروض التي على أساس فردي أو جماعي لمحافظ ا خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بقياس
معدل الفائدة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام ونفس الخصائص االقتصادية. يرتكز قياس مخصص الخسائر على 

 .يُقاس على أساس فردي أو جماعي األصل بصرف النظر عما إذا كانالفعلي األصلي، 
    

 رئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:تمثل المدخالت ال
 

 احتمالية التعثر؛ 

 و التعرض عند التعثر؛ 

  عند التعثر.الخسائر المحتملة 

 يقو معايير تنظيمة إذا كان قابال للتطب تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخلياً وغيرها من البيانات اإلحصائية

 .االستشرافيةوتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:

 اإلحصائي المستخدمة  التصنيفعلى أساس نماذج  احتسابهاوالتي يتم  يمثل احتمالية التعثر تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛

ً حالي  ا باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات.من قبل المجموعة، ويتم تقييمه ا

 من التعرض الحالي  التعرض عند التعثرالمجموعة  يمثل التعرض عند التعثر تقدير للخسائر الناتجة في حال حدوث تعثر. تستخلص

ألصل مالي  التعرض عند التعثراإلطفاء. إن والمترتب على قد للطرف المقابل والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب الع

مبالغ مستقبلية محتملة يمثل التعرض عند التعثر  اإلقراض، بالتزاماتعن السداد. فيما يتعلق  التعثرهو إجمالي قيمته الدفترية في وقت 

يمثل  المالية،. بالنسبة للضمانات االستشرافيةتوقعات يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية وال

المالية، يتم تحديد  الموجوداتمبلغ التعرض المضمون عندما يصبح الضمان المالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض التعرض عند التعثر 

 .ئيةإحصاناريو وأساليب سي استخدامأوقات مختلفة بحتملة في التعرض المُ نماذج لنتائج من خالل وضع  التعرض عند التعثر

  ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة ، السدادالتعثر في تقدير للخسارة الناشئة عن الخسائر المحتملة عند التعثر تمثل

خسائر المحتملة عند ال التدفقات النقدية من أي ضمانات. تأخذ نماذجباالعتبار ، مع األخذ المقرض الحصول عليها وتلك التي يتوقع

للموجودات المضمونة في االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع، ووقت تحقيق  التعثر

 )أي الخروج من حالة عدم التصحيحالمطالبة، وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت  وأسبقية، االحتياطية المتبادلةالضمانات، والضمانات 

 وأسبقيةغير المضمونة وقت االسترداد، تاريخ معدالت االسترداد الخسائر المحتملة عند التعثر للموجودات  نماذج تأخذاألداء(. 

 .على أساس التدفق النقدي المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية من معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض االحتسابالمطالبات. يتم 
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 ش.م.ع. بنك دبي التجاري
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1

 
 هـ( انخفاض القيمة )تابع( 

 

 جميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل:على أساس جماعي، يتم ت للمعيارعندما يتم وضع نموذج 
  األداة؛نوع 

 ؛تصنيف مخاطر االئتمان 

  الضمان؛نوع 

  ؛لالئتمان الفردي القرض إلى القيمةنسبة 

  ؛المبدئيتاريخ االعتراف 

  لالستحقاق؛المدة المتبقية 

 ؛ والقطاع 

 .الموقع الجغرافي للمقترض 

 بشكل مناسب. متوافقلمراجعة المنتظمة لضمان بقاء التعرض داخل مجموعة معينة لعمليات التجميع تخضع 
 

 الموجودات المالية الُمعاد هيكلتها
 

بسبب الصعوبات المالية األصل المالي الحالي بأصل جديد  أو تعديلها أو استبدالأحد الموجودات المالية التفاوض على شروط في حال إعادة 
 :على النحو التالييتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة األصل المالي وإيقاف االعتراف بييم لمعرفة ما إذا كان يجب فيتم إجراء تق للمقترض،

 
  إذا لم يترتب على إعادة الهيكلة المتوقعة إيقاف االعتراف باألصل الحالي، عندها إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل

 ب العجز النقدي من األصل الحالي.المالي المعدل ضمن احتسا

 نها إذا ترتب على إعادة الهيكلة المتوقعة إيقاف االعتراف باألصل الحالي، عندها يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد على أ

تساب حاالت العجز النقدي من التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الحالي عند إيقاف االعتراف به. يتم إدراج هذه القيمة عند اح

 األصل المالي الحالي والتي تم خصمها اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف االعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي

 األصلي لألصل المالي الحالي.

 
بالقيمة العادلة من المدرجة وسندات الدين جة بالتكلفة المطفأة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدر تقريرتاريخ كل  تقوم المجموعة في

 النخفاض ائتماني في القيمة. تخالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرض
 

 على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة سلبيوقوع حدث أو أكثر له تأثير يعتبر األصل المالي قد تعرض "النخفاض ائتماني في القيمة" عند 
األصل  تعرض. تتضمن األدلة على 3المرحلة  ضمن كموجودات االئتمانيإلى الموجودات المالية ذات العائد  تتم اإلشارةلألصل المالي. 

 النخفاض ائتماني في القيمة على البيانات الملحوظة التالية:المالي 
 
 الُمصدر؛ الصعوبات المالية الحادة التي يوجهها المقترض أو -

 ؛التعثر أو التأخر في السدادد، مثل اإلخالل بالعق -

تنازل لم تكن الجهة المقرضة  منح المقترضبألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، قامت الجهة المقرضة  -

 ؛لتمنحه في ظروف أخرى

 مالية؛ أونتيجة أزمات  للسندعدم وجود سوق نشط  -

 ئتمان المتكبدة.شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر اال -
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1

 
 هـ( انخفاض القيمة )تابع( 

 
 )تابع( المالية الُمعاد هيكلتهاالموجودات 

 
الية عرض الموجودات المبدالً من ذلك ، قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب في ت -قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفرد 

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي تمثل موجودات مالية مقاسة النخفاض ائتماني في القيمة.
كانت أدوات الدين السيادية من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة في تاريخ كل تقرير. لتحديد ما إذا 

 :قد تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة، تأخذ المجموعة باالعتبار العوامل التالية ةوالتجاري
 
 السندات؛م السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد تقيي 

  ؛تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 

  على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة؛ و الدولةقدرة 

  وعي أو اإللزامي للديوناإلعفاء الطيترتب عليه تكبد صاحب الدين لخسائر مالية من خالل احتمال إعادة هيكلة الديون، مما. 

يعتبر القرض أنه تعرض النخفاض القيمة عندما يتم منح امتياز للمقترض نظراً لتدني الوضع المالي للمقترض، إال إذا كان هناك دليل على 
 خفاض القيمة.تدني مخاطر عدم الحصول على التدفقات النقدية بصورة جوهرية نتيجة لمنح االمتياز ولم يعد هناك مؤشرات أخرى على ان

 
فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يكون من المتوقع منح امتيازات بشأنها ولم يتم منحها، يعتبر األصل أنه تعرض النخفاض في القيمة 

احتمالية  مؤشرات تعرف التعثر. يتضمن تعريف التعثرعندما يكون هناك دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني في القيمة بما في ذلك الوفاء ب
 يوماً أو أكثر. 90ها لمدة قعدم سداد والتسهيالت المساندة في حال تجاوزت المبالغ موعد استحقا

 
 ها والتي تعرضت منخفاض ائتماني في القيمةالموجودات المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤ

 
ض ائتماني عند النخفا اني في القيمة بتلك التي قد تعرضتتمثل الموجودات المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤها والتي تعرضت النخفاض ائتم

 الفعليالفائدة  سعريتم احتسابها ضمن  على مدى العمر اإلنتاجي فان الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لهذه الموجودات االعتراف المبدئي.
عند االعتراف المبدئي. ان المبلغ المعترف به كخسائر مخصص انخفاض قيمة عليه فان هذه الموجودات ال تحمل و، عند اإلعتراف المبدئي
في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي منذ االعتراف العتراف المبدئي يساوي للتغيرات ا ما يليانخفاض في القيمة في

 للموجود. المبدئي
 

 تعريف التع ر
 

ن المتوقعة. يتم استخدام تعريف التعثر لقياس قيمة خسائر االئتمان المتوقعة ولتحديد ما يعتبر تعريف التعثر أمر جوهري لتحديد خسائر االئتما
شهر أو على خسائر االتمان المتوقعة على مدى عمر األداة، حيث  12إذا كان مخصص الخسائر يرتكز على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 .الئتمانى قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر ايعتبر التعثر أحد عناصر احتمالية التعثر والتي تؤثر عل
 
 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةعتبر ت

 

  التخاذ إجراءات مثل مصادرة  المجموعةدون لجوء  المجموعةيكون من غير المحتمل، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه

 ان )إن وجد(؛ أو الضم

  يوماَ. 90لمدة تزيد عن  المجموعةيعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه 

 
 تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة السداد في حال مخالفة العميل للحد المتفق عليه أو تقديم قيمة أقل من القيمة الحالية القائمة.
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 ي ش.م.ع.بنك دبي التجار
 

 للمجموعة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1
 

 هـ( انخفاض القيمة )تابع( 
 

 تعريف التع ر )تابع(
 باالعتبار المؤشرات التالية: المجموعةأخذ تالمقترض تعثر عن السداد، عند تقييم ما إذا كان 

  مثل اإلخالل بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية 

  ؛ وبناًء على البيانات المعدة داخلياً المجموعةتجاه العميل التزام آخر من قبل نفس  سدادمثل التأخر عن السداد أو عدم  –مؤشرات كمية

 ادر خارجية.والتي يتم الحصول عليها من مص

 
قامت المجموعة بإجراء تحليل لمعدل التعثر التاريخي لتحديد القطاعات المتجانسة ومؤشرات خسائر االئتمان المتوقعة األخرى )أي مخاطر 

عة التعثر، الخسائر عند التعثر والتعرض لخسائر عند التعثر( في مستويات مماثلة. إلجراء تحليل معدل التعثر التاريخي، قامت المجمو
 بتطبيق تعريفين منفصلين للتعثر فيما يتعلق بالمحفظة االستثمارية للشركات والمحفظة االستثمارية لألفراد.

 
o المحفلة امست مارية للشركات 

 
تتألف المحفظة االستثمارية للشركات من القروض التي تتم إدارتها بشكل فردي من قبل مدراء العالقات تحت إشراف فريق مخاطر االئتمان 
لدى المجموعة. يتم تقييم هذه القروض بصورة سنوية على األقل بناًء على المعلومات المالية والمعلومات الكمية األخرى ودراسة حساب 

 العميل.
 

 يوماً. 90يتم تحديد أن أحد العمالء من الشركات متعثر إذا تعثر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية بشكل جوهري ألكثر من 
 
o لمحفلة امست مارية لألفرادا 

 
الفرد  تتألف المحفظة االستثمارية لألفراد من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وفقاً لبرامج المنتج المعتمدة. يتم تحديد أن حساب

 رية لألفراد على مستوى الحساب.يوماً. يتم إجراء تحليل معدل التعثر للمحفظة االستثما 90متعثر إذا تعثر العميل عند السداد ألكثر من 
 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر امئتمان
 

المالية ذات مخاطر االئتمان "المنخفضة" في  الموجوداتالعملية التي تفيد بأن  السبل في عدم استخدامالسياسة المحاسبية للمجموعة  تتمثل
االئتمان. نتيجة لذلك، تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية في مخاطر  جوهريةال تعتبر أنها شهدت زيادة  التقرير،تاريخ 

مخاطر  جوهرية فيلتقييم ما إذا كان هناك زيادة  ،التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة المصدرة وعقود الضمان الماليالقروض  والتزامات
وفقاً  الخسائرالمجموعة بقياس مخصص  سوف تقوم، االئتماناطر في مخ جوهريةهناك زيادة  في حال كان. المبدئياالئتمان منذ االعتراف 

شهراً. يتم إجراء التقييم بصورة ربع سنوية  12لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة بدالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 كحد أدنى وذلك لكل تعرض على حدة.

 
االئتمان وفقاً للتغير في التصنيف االئتماني. باإلضافة إلى المعايير الكمية، تمتلك المجموعة مؤشر  يتم وضع حدود كمية للزيادة الجوهرية في

بناًء عليه يقوم فريق مخاطر االئتمان بمراجعة جودة المحفظة على أساس شهري. يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد العمالء تحذير استباقي والذي 
 .العمالء العاملينذات المخاطر العالية المحتملين ضمن 

 
تشكل سيناريوهات االقتصاد الكلي المتعدد أساس تحديد احتمالية التعثر عند االعتراف المبدئي وفي تواريخ التقرير الالحقة. سوف يترتب 

ية التعثر على سيناريوهات االقتصاد الكلي المختلفة احتماليات تعثر مختلفة. يشكل متوسط السيناريوهات المختلفة أساس متوسط احتمال
 المرجع المستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية.

 
 بمقارنةالمجموعة  تقوم، المبدئيمنذ االعتراف  بصورة جوهريةالمالية قد زادت  اةاألدب الخاصة االئتمانعند تقييم ما إذا كانت مخاطر 

تعثر والذي توقع حدوثه لفترة المتبقي لألداة مع احتمال حدوث  االستحقاقرير استناداً إلى األداة المالية في تاريخ التق تعثر مناحتمال حدوث 
 . األولىالمالية للمرة  اةاألدب فاالستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعترا
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1
 

 هـ( انخفاض القيمة )تابع( 
 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر امئتمان )تابع(
 

، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المعقولة والداعمةلومات الكمية والنوعية عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار المع
المؤشرات  إدراجتم  .المرتكز على الخبرةوتقييم االئتمان  السابقةالمجموعة  خبرة، بناًء على زائدالتي تتوفر دون تكلفة أو جهد  االستشرافية

 التالية:
 

 درجة المخاطر الداخلية؛ 

 ئتماني الخارجي )حيثما توافر ذلك(؛التصنيف اال 

  التغيرات العكسية الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في األعمال أو الظروف االقتصادية أو المالية والتي يتوقع أن تحدث تغير جوهري في

 قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته؛

 ترض؛التغيرات الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمق 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان من األدوات المالية األخرى الخاصة بنفس المقترض؛ 

 التغيرات الجوهرية في قيمة الضمانات الداعمة لاللتزام؛ 

  في  وضع السداد الخاص بالمقترضينفي األداء والسلوك الفعلي أو المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغييرات في  جوهريةتغييرات

  و لمجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية للمقترض؛ا

  المعلومات االقتصادية الكلية )مثل أسعار النفط أو الناتج المحلي اإلجمالي( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي. إدراجيتم 

 
إال أن في الوقت المناسب.  ة التعثراحتمالينماذج  ضمنفي مخاطر االئتمان  جوهريةزيادة  وجود العوامل الكمية التي تشير إلى يتم بيان

فيما . جوهريلتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل تأخذ بعين االعتبار بعض العوامل النوعية بشكل منفصل تزال  المجموعة ال
رض على أنه ضمن قائمة . يتم اعتبار التع"قائمة المراقبة"الموجودات المدرجة ضمن تركيز خاص على  يوجدإقراض الشركات، ب يتعلق

 .ذات الصلة تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل شكوك حولالمراقبة عندما يكون هناك 
 

أيام يوًما. يتم تحديد  30كثر من أل تأخر العميل عن السداد الدفعة التعاقديةفي مخاطر االئتمان إذا  جوهريةيفترض وجود زيادة وتأكيداً لذلك، 
. يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون استحقاق لم يتم خالله سداد الدفعة بالكاملمن خالل احتساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ  التأخر عن السداد

 األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
 

حداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الوفاة. وتأكيداً فيما يتعلق بعمليات اإلقراض لألفراد، تأخذ المجموعة بعين االعتبار التصنيف االئتماني واأل
يوماً، تعتبر المجموعة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وأن األصل ضمن  30لذلك، عندما يصبح األصل متأخر السداد منذ 

 عة عل مدى عمر األداة.المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة أي يتم قياس مخصص الخسائر على أنه خسائر االئتمان المتوق
 

 تحسن بيان مخاطر امئتمان
 

شهراً في حال كان هناك دليل على عدم  12يتم إعادة قياس مخصص الخسائر من األداة المالية على مدى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 وجود انخفاض جوهري في مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي.

 
لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء من  وفقاً لإلرشادات التنظيمية لدى المجموعة المعايير أدناه
 .1إلى المرحلة  2ومن المرحلة  2إلى المرحلة  3خالل تحويلهم من المرحلة 

 

  ثم من  2إلى المرحلة  3من المرحلة رة( في مخطر االئتمان على أساس المرحلة )مرحلة واحدة كل م الجوهريسوف يتم ترقية االنخفاض

 شهراً. 12بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لـ  1إلى المرحلة  2المرحلة 

  شهراً  12ربع سنوية( أو مرور فترة تنظيم تمتد لـ الألقساط ل) دفعات من األقساط 3سوف يتم ترقية الحاالت الُمعاد هيكلتها في حال أداء

 في حال كانت إعادة السداد أطول من األقساط الربع السنوية.على األقل، 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 بع(الموجودات المالية )تا 3-1-1
 

 هـ( انخفاض القيمة )تابع( 
 

 إدراج معلومات استشرافية
 

منذ  جوهريةتقوم المجموعة بإدراج معلومات استشرافية ضمن تقييمها حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بصورة 
إلى مجموعة واسعة من المعلومات االستشرافية كمدخالت  االعتراف المبدئي بها وقياسها لمخاطر االئتمان المتوقعة. تستند المجموعة في ذلك

 اقتصادية مثل:

 ،مؤشر العقارات في دبي و أبو ظبي 

 ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية 

 ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية غير النفطية 

 ،سعر برميل النفط 

 و مؤشر اسعار االستهالك 

  نسب إشغال فنادق دبي 
 

يق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان وذلك لكل محفظة من األدوات المالية، كما قامت بتقدير قامت المجموعة بتحديد وتوث
 العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان وذلك من خالل استخدام تحليل البيانات التاريخية.

 
 %40يمثل السيناريو المتوسط ويحتمل وقوعه بنسبة  السيناريو األساسي والذي اقتصادية وهيغة ثالث سيناريوهات تقوم المجموعة بصيا

والسيناريو السلبي  (%0: 2020) %30ويحتمل وقوعه بنسبة  الصعوديالسيناريو  ، وسيناريوهان آخران أقل احتمالية هما(65%: 2020)
 .(%35: 2020) %30بنسبة  وقوعهويحتمل 

 
 31 في كما لدولة اإلمارات العربية المتحدة االقتصادية للسيناريوهات الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات موجز بشكل أدناه الجدول يوضح
 :2023 إلى 2021 من المنتهية للسنوات وذلك 2021 ديسمبر

 

 الصعوديالسيناريو 
 

 السلبي السيناريو               
 

 السيناريو األساسي
 

2023 2022 2021 
 

2023 2022 2021 
 

2023 2022 2021 
 

3.30%  6.04%  5.34%  
 

370.%  (9.21%)  5.34%  
 

1.68%  1.46%  5.34%  
المؤشرات االقتصادية 

ةالرئيسي  

59 61 77 
 

45 36 77 
 

55 57 77 
 –سعر برميل النفظ 

 دوالر امريكي
12.671 12.128 11.310 

 
9.183 9.565 11.310 

 
يمؤشر العقارات في دب 11.310 11.297 11.433  

 

 عرض مخصص خسائر امئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
  

 يتم بيان مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي كما يلي:

  فيما يتعلق بالموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على أنه اقتطاع من إجمالي

 القيمة الدفترية للموجودات؛ 

  فيما يتعلق بسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: لم يتم االعتراف بمخصص للخسائر ضمن بيان

خسائر واالعتراف به المركز المالي نظراً ألن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تعادل قيمتها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن مخصص لل

 ضمن احتياطي القيمة العادلة.

 فيما يتعلق بالتزامات القرض وعقود الضمان المالي: يتم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة عادة على أنها مخصص؛ و 

 المتوقعة من عنصر  عندما تتضمن األداة المالية عنصر سحب وعنصر غير سحب بحيث لم تتمكن المجموعة من تحديد خسائر االئتمان
التزام القرض بصورة منفصلة عن تلك الخاصة بعنصر السحب، تقوم المجموعة ببيان مخصص الخسائر الجماعي لكال العنصرين. يتم 
بيان المبلغ المجمع على أنه اقتطاع من إجمالي القيمة الدفترية لعنصر السحب. يتم بيان الزيادة في مخصص الخسائر عن المبلغ اإلجمالي 

 .لعنصر السحب على أنها مخصص
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 للمجموعة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1
 

 و( الشطب
  

ض والمبالغ المدفوعة مقدماً والتمويالت اإلسالمية وسندات الدين عندما لم يكن لدى المجموعة توقعات معقولة بشأن استرداد يتم شطب القرو
األصل المالي )بصورة جزئية أوكلية(. يتم القيام بذلك في حال قررت المجموعة أنه لم يكن لدى المقترض موجودات أو مصادر دخل قد تنتج 

لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم على المستوى الفردي للموجودات. يعتبر الشطب إيقاف اعتراف  تدفقات نقدية كافية
 باألصل. قد تقوم المجموعة بتنفيذ أنشطة اإلنفاذ على الموجودات المالية المشطوبة.

 
  .بيان األرباح أو الخسائر الموحد" ضمن تيتم إدراج المبالغ المستردة التي تم شطبها سابقاً ضمن "االستردادا

 
 ز( تعديل الموجودات المالية

 
أو يتم تعديلها بين  ما تعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي يتم

أو في تاريخ  بشكل فوريو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء واستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أ المبدئياالعتراف 
 مستقبلي.

 
. وفقًا لسياسة المجموعة، االعتراف باألصل إيقافهذا التعديل  قد ترتب على ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانما عندما يتم تعديل أصل مالي

. لتحديد ما إذا كانت الشروط ديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروطالتع عندما يؤدي باألصل التعديل عدم االعتراف يترتب على
 :بعين االعتبار المجموعة ما يلي تأخذعن الشروط التعاقدية األصلية،  ةجوهري بصورةالمعدلة تختلف 

 

 التغير في العملة أو تغيير الطرف  العوامل النوعية مثل التدفقات النقدية التعاقدية لم تعد تعتبر تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو

المقابل أو مدى التغير في أسعار الفائدة، وتواريخ االستحقاق أو التعهدات. في حال لم تشر العوامل النوعية إلى وجود تعديل جوهري، 

 يتم بعد ذلك؛

 األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية بموجب  إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط

الشروط المعدلة، ويتم خصم كلتا القيمتين بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي. في حال كان الفرق في القيمة الحالية مادياً، ترى 

 المجموعة أن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى إيقاف االعتراف.

، تحدد المجموعة ما إذا كانت مخاطر ائتمان إيقاف االعتراف باألصلالتعديل  يترتب علىتعاقدية ألصل مالي وال عندما يتم تعديل الشروط ال
 من خالل مقارنة: المبدئيمنذ االعتراف  بصورة جوهريةزادت  الخاصة باألصل المالي قد

 

 بدئي والشروط التعاقدية األصلية؛الم المتوفرة عند االعتراف يتم تقديره وفقًا للبياناتوالذي  احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي 

 مع 

  في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدلة.احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي 

 
شروط التعاقدية األصلية بدالً إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية، فإن هدف التعديل عادة هو تعظيم استرداد ال

من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير. تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة 
مجموعة . تقوم لجنة االئتمان بالاإلمهالالقرض. تخضع كل من قروض األفراد والشركات لسياسة ب التعهدات الخاصةوتعديل شروط 

 .بشكل منتظم اإلمهالتقارير حول أنشطة البمراجعة 
 

إذا كان سيتم شطب  فيماالتدفقات النقدية، فحينئٍذ تنظر أوالً  اإلعفاء من سدادبطريقة تؤدي إلى  ما إذا خططت المجموعة لتعديل أصل مالي
عدم استيفاء معايير عدم االعتراف عادة في مثل  مما يعنيعلى نتيجة التقييم الكمي  الطريقة هذهؤثر تجزء من األصل قبل إجراء التعديل. 

 هذه الحاالت.
 

ً على حدوث زيادة  اإلمهالبشكل عام، يعتبر  تعرض أحد دليالً على  اإلمهالفي مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع  جوهريةمؤشراً نوعيا
 .التعرضات النخفاض ائتماني في القيمة

 
، يعكس االعتراف إيقافالتعديل  يترتب على، حيث لم اإلمهال الخاصة بالمجموعةلمعدلة كجزء من سياسة لموجودات المالية افيما يتعلق با

 بشأنخبرات المجموعة السابقة  األخذ بعين االعتبارالتدفقات النقدية المعدلة مع  تحصيلمدى قدرة المجموعة على  احتمالية التعثرتقدير 
 لمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة.الخاص باالمؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء الدفع  المماثلة، وكذلك مختلف اإلمهالإجراءات 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 بع()تا األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع( 3-1-1
 

 ز( تعديل الموجودات المالية )تابع(
 

الخسائر بقيمة تعادل خسائر قياس مخصص  سوف يستمرالمبدئي،  االعترافأعلى بكثير مما كان متوقعًا عند  االئتمانإذا بقيت مخاطر 
خسائر القروض الُمعاد التفاوض بشأنها على أساس خسائر  مخصصقياس سوف يتم بصورة عامة . االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة

شهراً عند وجود دليل على تحسن قدرة المقترض على السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة  12االئتمان المتوقعة على مدى 
 الجوهرية السابقة في خسائر االئتمان.

 
لتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، إيقاف االعتراف في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس با

ل وتقوم باألصل المالي، تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألص
أو خسائر تعديل ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس خسائر باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح 

 االئتمان المتوقعة لألصل المعدل حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل عند احتساب العجز النقدي
ت المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي األصلي المستخدم المتوقع من األصل األصلي. فيما يتعلق بالموجودا

. إن أي تكاليف أو رسوم متكبدة أو أي رسوم لالحتساب أرباح أو خسائر التعديل لبيان شروط السوق الحالية السارية وقت إجراء التعدي
الدفترية لألصل المالي المعدل ويتم إطفاءها على مدى العمر المتبقي لألصل المالي  مستلمة كجزء من التعديل تؤدي إلى تعديل إجمالي القيمة

 المعدل.
 

خسائر انخفاض القيمة. في  ضمن الخسائرأو  األرباحلمقترض، فسيتم عرض التي يواجهها االصعوبات المالية  نتيجةهذا التعديل ب القيامإذا تم 
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فائدة محتسبة إيرادات ك عرض األرباح أو الخسائرحاالت أخرى، يتم 

 
 ح( إيقاف امعتراف بالموجودات المالية

 
بما في ذلك انتهاء ) تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل

أو عندما يتم تحويل األصل المالي وكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل ( ط مختلفة إلى حد كبيرالصالحية الناتجة عن التعديل بشرو
بصورة فعلية إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحـويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية واستمرت في 

راف بحصتها التي تحتفظ بها في األصل باإلضافة إلى االلتزام المرتبط بالمبالغ التي قد السيـطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة باالعت
تلتزم بدفعها. إذا احتفظت المجموعة بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتـراف 

 مان للعائدات المستـلمة.لض ةالخاضع بعمليات االقتراضباألصل المالي كما تعترف 
 

 إيقاف االعتراففي تاريخ  الخسائر الخاص بخسائر االئتمان المتوقعة، يتم إعادة قياس مخصص إيقاف االعتراف باألصل الماليفي حال 
يمة الدفترية لفرق بين القسوف تنتج أرباح أو خسائر من إيقاف االعتراف نتيجة للتحديد صافي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. 

يتم قياسه على أساس  خسائرالشروط الجديدة. سوف يكون لألصل المالي الجديد مخصص  ذات لألصل المالي الجديدالمعدلة والقيمة العادلة 
لقيمة. قد تعرض النخفاض ائتماني في اشهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد  12لمدة  خسائر االئتمان المتوقعة

عالية  ينطبق هذا فقط عندما يتم االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير مقارنة بقيمته اإٍلسمية المعدلة نظراً لوجود مخاطر تعثر
معلومات تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم الوالتي لم يتم تخفيضها من خالل التعديل. 
 في ظل الشروط الجديدة.متأخر عن السداد النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض 

 
وإجمالي الثمن المستلم  الذي لم يعد يعترف بهعند إيقاف االعتراف باألصل المالي بالكامل، إن الفرق بين القيمة الدفترية الموزعة للجزء 

، يتم االعتراف خرألالدخل الشامل اائر متراكمة مخصصة له والتي تم االعتراف بها ضمن للجزء الذي لم يعد يعترف به وأي أرباح / خس
  بها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
ادلة من خالل اح / خسائر متراكمة معترف بها ضمن الدخل الشامل األخر بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العبأي ار 
ال يتم اعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند استبعاد هذه االستثمارات. اي مصلحة في موجودات محولة  لدخل الشامل األخرا

 أو مطلوبات منفصلة.   كموجوداتمؤهلة إليقاف االعتراف المحتجزة بوساطة المجموعة يتم االعتراف بها 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1

 
 المطلوبات المالية  2 -3-1

 
 التصنيف (أ

  
 تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ضمن الفئات التالية:

 ؛ ول األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خال (1)

 التكلفة المطفأة (2)

 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات (1)

 
عند ( 2)أو  ،محتفظ به للمتاجرة( 1)المالي  االلتزامالمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون  المطلوباتيتم تصنيف 

 المالي كمحتفظ به للمتاجرة في حال: األصلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف تصنيفه بالقيمة العادل
 

  تكبدهتم  ً  بهدف بيعه في المستقبل القريب، أو  أساسا

 

 ح مثل، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معاً ولديها دليل فعلي لنمط أداة مالية تحقق أرباي

 على المدى القصير، أو

 

 .أن تكون من المشتقات غير المصنفة والفعالة كأداة تحوط 

 
أو كثمن محتمل يتوقع دفعه من قبل الجهة المستحوذة كجزء من دمج األعمال  المحتفظ به للمتاجرة ذلكالمالي، غير  االلتزاميمكن تصنيف 

 االعتراف المبدئي في حال: بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندعلى أنه 
 

 أن كان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل هام حالة عدم اتساق القياس أو االعتراف والتي قد تحدث فيما لو لم يتم هذا التصنيف؛ أو 

 

  م أدائها على أساس القيمة المالي جزءاً من مجموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو االثنين معاً، والتي تتم إدارتها وتقيي االلتزاميشكل

العادلة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة المتعلقة باالستثمار وإدارة المخاطر بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه 

 ً   .على هذا األساس المجموعات يتم تزويدها داخليا
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 لمالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات ا
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع( األدوات المالية     3-1
 المطلوبات المالية )تابع(  2 -3-1

 
 )تابع(المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات (1)
 

 القياس الالحق
 

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة، بحيث يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة من  وباتالمطليتم إدراج 
الخسائر  /. يشمل صافي األرباح إلى المدى التي ال تشكل فيه جزءاً من عالقة التحوط المصنفة إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر

 .المالي االلتزامعلى  مدفوعةأي فائدة  الموحدة األرباح أو الخسائرالمعترف بها في 
 
 بقيمة يتم االعتراف، المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية غير المشتقة  فيما يتعلق بالمطلوبات، إال أنه 

 ، ما لماإليرادات الشاملة األخرى لذلك االلتزام، ضمنغيرات في مخاطر االئتمان إلى الت والمنسوبة يالمال لاللتزامالتغيير في القيمة العادلة 
توافق العدم  زيادةخلق أو  اإليرادات الشاملة األخرى، االئتمان الخاصة بااللتزام ضمنالتغيرات في مخاطر  بتأثيراالعتراف  يترتب على

. إن التغيرات األرباح أو الخسائرفي  لاللتزامتبقي من التغيرات في القيمة العادلة بالمبلغ الم االعتراف. يتم األرباح أو الخسائرفي  يالمحاسب
ال يتم إعادة تصنيفها  اإليرادات الشاملة األخرى ضمنالمعترف بها و الخاصة بااللتزام الماليئتمان االفي القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر 

 االعتراف بااللتزام المالي. إيقافمحتجزة عند الرباح األبدالً من ذلك، تحويلها إلى يتم الموحد؛ و األرباح أو الخسائربيان  ضمنالحقاً 
 

 زيادةخلق أو  اإليرادات الشاملة األخرى سوف يؤدي إلىفي  الخاصة بااللتزامئتمان االعند تحديد ما إذا كان االعتراف بالتغيرات في مخاطر 
آثار التغيرات في مخاطر االئتمان  مقاصة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تتوقع أن يتم األرباح أو الخسائرفي  يتوافق المحاسبالعدم 

بالقيمة العادلة من خالل تم قياسها ي والتي تغيير في القيمة العادلة ألداة مالية أخرىال األرباح أو الخسائر من خالل بااللتزام ضمنالخاصة 
 د التعرف المبدئي.. يتم هذا التحديد عناألرباح أو الخسائر

 
 )ب(. 1-3 اإليضاحلطريقة الموضحة في وفقاً ليتم تحديد القيمة العادلة 

 
 المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة (2)

 
ً  يتم حقاً قياس المطلوبات األخرى، بما في ذلك الودائع والقروض، بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة. يتم ال قياس المطلوبات المالية مبدئيا

 . ةالفعلي الفائدةبالتكلفة المطفأة على أساس طريقة  المالية األخرى
 

على الفترة ذات الصلة.  مصروفات الفائدةفي الطريقة التي يتم بها احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع  ةالفعلي الفائدةتتمثل طريقة 
لاللتزام المالي أو، إن  المتوقعالنقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر  المدفوعات لخصم ل المستخدمالفعلي في المعد الفائدةيتمثل معدل 

 كان مناسبـاً، على مدى فتـرة أقصر لتحديد صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي.
 
 تعديل المطلوبات المالية (ب

 
وط االلتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي واالعتراف باألصل تقوم المجموعة باحتساب التعديالت الجوهرية في شر

للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في  المخصومةمن المفترض أن تختلف الشروط اختالفاً جوهرياً إذا كانت القيمة الحالية  الجديد.
باستخدام المعدل الفعلي األصلي، تختلف بشكل جوهري عن القيمة الحالية  مةومخصوأي رسوم مستلمة  صافية منذلك أي رسوم مدفوعة 

 .يلاللتزام المالي األصلالمخصومة لباقي التدفقات النقدية 
 

رية بالفرق بين القيمة الدفت االعترافالشروط المعدلة. يتم  بالقيمة العادلة بناًء على جديدالمالي اللتزام باال االعتراففي هذه الحالة، يتم 
المدفوع الموجودات غير  الثمنالموحد. يتضمن  الخسائرأو  األرباحبيان  ضمنالمدفوع  والثمن الذي تم إيقاف االعتراف به المالي لاللتزام

 المالي المعدل الجديد. االلتزامالمطلوبات، بما في ذلك ب واالفتراض الخاصالمالية المحولة، إن وجدت، 
 

عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة  لاللتزام، فيتم إعادة حساب التكلفة المطفأة تزام المالي كإيقاف اعترافتعديل االل إذا لم يتم احتساب
المالية  فيما يتعلق بالمطلوبات. الخسائر الموحدأو  األرباحبيان  ضمناألرباح أو الخسائر الناتجة ب االعترافبسعر الفائدة الفعلي األصلي ويتم 

شروط السوق  لبيان التعديل األرباح أو الخسائرالمستخدم في احتساب  األصلي، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي ة المتغيرةذات أسعار الفائد
ويتم إطفاؤها على مدى  لاللتزاملقيمة الدفترية ا على أنها تعديل علىبأي تكاليف أو رسوم متكبدة  االعترافالتعديل. يتم  إجراء الحالية وقت
 .األداةالمالي المعدل عن طريق إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي على  االلتزامية من الفترة المتبق
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 )تابع( األدوات المالية     3-1
 المطلوبات المالية )تابع(  2 -3-1

 
 إيقاف امعتراف بالمطلوبات المالية  (ج

 
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية وذلك فقط عندما تتم تسوية التزامات المجموعة أو عندما يتم إلغـاؤها أو انتهاء 

 ضمنلية التي تم إيقاف االعتراف بها والمبلغ المدفوع أو مستحق الدفع، صالحيتها. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات الما
 بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
يتم احتساب هذا التبادل كإطفاء بأداة أخرى ذات شروط مختلفة بشكل كبير مع المقرض الحالي،  أداة دين واحدةبتبديل عندما تقوم المجموعة 

 .المالي الجديد باإللتزامراف المالي األصلي واالعت لاللتزام
 

 عقود الضمان المالي واإللتزام بتقديم قرض 3 -3-1
 

بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء عجز  عقد يتطلب من المجموعة الضمان المالي فيعقد يتمثل 
 . الدين أداةطرف محدد عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقاً لشروط 

 
 التزامات ثابتة لتوفير االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقًا.تتمثل االلتزامات بتقديم قروض في 

 
بالقيمة  ويتم قياسها الحقا بقيمها العادلة، قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوقبتقديم  االلتزامات الضمان المالي الصادر أو يتم مبدئياً قياس

ً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمبلغ المعترف به  9المعيار رقم محددة بحسب متطلبات للخسارة ال األعلى ناقصا، حيثما  مبدأيا
ضمانات تقديم  لدولية إلعداد التقارير المالية.من المعايير ا 15متطلبات المعيار رقم  بحسبيكون مناسبا، المبلغ المتراكم للدخل المحقق 

من المعايير الدولية إلعداد  9الخسارة المحددة بحسب المعيار رقم  مخصص( 1مجموع كل من )كرى الصادرة يتم قياسها القروض األخ
ترتيبات تسليفات محددة، مبلغ الدخل ، إذا كان االلتزام من غير المرجح ان ينتج عنه ناقصامستلمة،  رسوم( مبلغ اي 2التقارير المالية و )

 ة عدم االعتراف تطبق على التزامات القروض الصادرة والمعلقة.المحقق المتراكم. سياسي
 

 يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. صدار اي التزام بتقديم قرضلم تقم المجموعة با
 

 تقديم القروض ضمن المخصصات. ماتاوالتزيتم تضمين االلتزامات الناشئة عن الضمانات المالية 
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 المالية المشتقة األدوات  3-2

 
 التصنيف (أ)
 

عقود مستقبلية وعقود مقايضة وعقود خيارات في أسواق رأس تقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة تشتمل على عقود آجلة و
التحوط على أنها أدوات مالية "بالقيمة العادلة من  لمحاسبةالمال وأسواق الصرف األجنبية. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة 

 موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة". –خالل األرباح أو الخسائر 
 
  والقياس الالحقلمبدئي امعتراف ا (ب)
 

يتم بيان  في سياق األعمال االعتيادية ، تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقة عند االعتراف المبدئي بسعر المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي،
وق المدرجة في أسواق نشطة أو باستخدام األدوات المالية المشتقة بقيمها العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بصورة عامة استناداً الى أسعار الس

 طرق تقييم عندما ال يوجد سوق نشط. 
 

دوات يتم إدراج األدوات المالية المشتقة ذات القيم السوقية االيجابية )األرباح غير المحققة( ضمن الموجودات األخرى في حين يتم إدراج األ
 المحققة( ضمن المطلوبات األخرى. المالية المشتقة ذات القيم السوقية السلبية )الخسائر غير

 
  القياس الالحقاألرباح والخسائر الناتجة عن  (ج)
 

ضمن  لية المشتقة المصنفة كمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائريتم بيان األرباح أو الخسائر الناتجة عن األدوات الما
 الموحد.  األرباح أو الخسائربيان 

 
 ية )التحوط(أدوات التغط  3-3

 كجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة بغرض التحوط.
 

 عندما يتم تحديد األدوات المشتقة كعقود تغطية، تقوم المجموعة بتصنيفها إما: 
 

 أو المطلوبات المعترف بها؛ أو  كعقود تغطية القيمة العادلة والتي تغطي التغير في القيمة العادلة للموجودات 

  كعقود تغطية التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة بصورة كبيرة والمنسوبة
  لموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة.

 ت تغطية لتغطية القيمة العادلة أو التدفقات النقدية في حال توفر معايير معينة.يتم تطبيق محاسبة التغطية على األدوات المشتقة المحددة كأدوا
 

 محاسبة التغطية 
 

 تو يق التغطية  (أ)
 

 في بداية التغطية، يجب إعداد مستندات رسمية لعالقة التغطية. ويجب أن تشتمل مستندات التغطية المعدة في البداية على وصف لما يلي: 
 

 المخاطر لدى المجموعة من أجل القيام بالتغطية؛  هدف واستراتيجية إدارة 

 طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها؛ 

  تعريف واضح للبند الخاضع للتغطية وأداة التغطية؛ و 

 .كيف ستقوم المجموعة بتقييم فاعلية عالقة التغطية بصورة مستمرة  
 

 اختبار فاعلية التغطية  (ب)
 

 الشرطان التاليان: تعتبر التغطية ذات فاعلية عالية إذا تحقق 

  في بداية التغطية وفي الفترات الالحقة، يتوقع أن تكون التغطية ذات فاعلية عالية في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات
 النقدية ألدوات التغطية مع التغيرات المقابلة في المخاطر الخاضعة للتغطية ويجب أن يتم قياسها بصورة موثوقة؛ و 

 125إلى  %80ح النتائج الفعلية للتغطية ما بين تتراو%. 
 

 م تغطيتها. في حالة تغطية التدفقات النقدية، يتم تحديد فاعلية التغطية المتوقعة من خالل مطابقة البنود الهامة ألدوات التغطية والبنود التي يت
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 أدوات التغطية )التحوط( )تابع(  3-3
 

 عقود تغطية القيمة العادلة  (ج)
 

 د.الموح بيان األرباح أو الخسائرإن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم تثبيتها في 
 

 عقود تغطية التدفقات النقدية  (د)
 

الدخل  يتم االعتراف بالجزء الفعلي للتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المحددة والمؤهلة كأدوات تغطية للتدفقات النقدية ضمن بنود
بيان األرباح أو تراف بها مباشرة ضمن الشامل األخرى. أما األرباح والخسائر في القيمة العادلة المتعلقة بالجزء غير الفعلي فيتم االع

 الموحد. الخسائر

 
 توقف محاسبة التغطية  )هـ(  
 

في ذلك يتم التوقف عن محاسبة التغطية عندما تنتهي أداة التغطية أو يتم بيعها أو عندما تصبح معايير محاسبة التغطية ال تتوافر في التغطية. 
ة أرباح أو خسائر متراكمة ألدوات التغطية قد تم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الوقت تبقى ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أي

قد تم  األخرى إلى أن تتم المعاملة المتوقعة. عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، يتم مباشرة تحويل أية أرباح أو خسائر متراكمة
 الموحد.  ن األرباح أو الخسائربيابيانها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى إلى 

 
 عقود التغطية غير المؤهلة لمحاسبة التغطية ( و)
 

 التغطيةفيما يتعلق بعقود التغطية غير المؤهلة لمحاسبة التغطية، يتم تحويل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ألداة 
 .ترة ذات الصلةالموحد للف بيان األرباح أو الخسائرإلى  مباشرة

 
   المستحق من البنوك  3-4

 بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.  ويتم بيانها الحقابالقيمة العادلة  بداية يتم بيان المستحق من البنوك
 
 والتمويل اإلسالمي القروض والتسليفات 3-5
 

ً بتكلفتها يتم قياس القروض والتسليفات بصورة مبدئية بالقيمة العاد لة زائداً التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للمعاملة ويتم قياسها الحقا
القروض والتسليفات بالقيمة العادلة من خالل  تسجيلالمطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إال في الحاالت التي تختار فيها المجموعة 

 األرباح أو الخسائر. 
الموافقة عليها من قبل هيئة  تقوم المجموعة بتقديم معامالت تمويل إسالمي لعمالئها، والتي تمتة التقليدية ، باإلضافة إلى الخدمات البنكي

 الفتوى والرقابة الشرعية. يشتمل التمويل اإلسالمي على ما يلي:
 المرابحة

، تكون المجموعة قد قامت عات المؤجلةعلى أساس الدف وهى إتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة أو أصل ما )أصل محدد( إلى عميل
وفقاً لبنود وشروط محددة. يشتمل سعر البيع على تكلفة األصل المحدد وهامش  ائهبناًء على وعد من العميل بشر واالستحواذ عليهبشرائه 

 يتم تعديله بالربح الفعلي عند استالمه.ويحتسب الربح على أساس االستحقاق و الربح المتفق عليه.
 اإلجارة

ً لطلب العميل )المستأجر(، وذلك ب رائهأو بش ر( بإنشائهيعني مصطلح اإلجارة تأجير األصل، الذي قامت المجموعة )المؤج  ناًء علىوفقا
صل إلى المستأجر هي اإلجارة عن طريق نقل ملكية األاألصل لمدة محدده مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن أن تنت وعد من العميل بإستئجار

 إلجارة المنتهية بالتمليك. في حال ا
 يتعهد كما األجرة، دفعات سداد ومواعيد األجرة احتساب وأساس اإلجارة فترة على وتنص المستأجر األصل اإلجارة اتفاقية تحدد

 والصيغة المحدد الزمني الجدول مع يتفق بما الصلة ذات األجرة دفعات مبالغ وسداد اإليجارية الفترات بتجديد االتفاقية تلك المستأجربموجب
 .اإلجارة فترة مدار على بها المعمول

 بموجب عليه المترتبة االلتزامات بكافة بالوفاء المستأجر يقوم أن بعد اإلجارة مدة نهاية وفي .اإلجارة مدة طيلة األصل بملكية المؤجر يحتفظ
 .المؤجر قدمه الذي بالبيع تعهد إلى اً استناد رمزية بقيمة للمستأجر المؤجر األصل ببيع المؤجر يقوم اإلجارة، اتفاقية

ً  تمثل والتي( السداد قيد الثابتة األجرة دفعات على بناءً  اإلجارة فترة طيلة وتستمر اإلجارة عقد بدء فور األجرة دفعات تستحق  تكلفة غالبا
 .(المؤجر األصل
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 التمويل اإلسالمي )تابع(القروض والتسليفات و 3-5

 مشاركةال
ً التفاق تناقص ينتهي باستحواذ العميل على الملكية الكاملة. تتم  اتفاق تقوم المجموعة والعميل بموجبه بالمساهمة في مشروع معين وفقا

 توزيع غالبا يتم ة األرباح وفقا التفاق بين الطرفين في حين يتم توزيع الخسائر بما يتناسب مع حصصهم في رأس مال المشروع.مشارك
 .المدير الشريك قبل من توزيعها / إعالنها عند المشاركة ربح

 
، ناقصاً أية الربح الفعليالمطفأة، وذلك باستخدام طريقة بالتكلفة بداية بالقيمة العادلة ويتم الحقا قياسها  معامالت التمويل اإلسالمي بيانيتم 

 .والدخل غير المكتسبمبالغ مشطوبة، والمخصص لألرصدة المشكوك في تحصيلها 
 

للموجودات أو تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل األعمار المتوقعة  هو المعدل الذي يتم بموجبه الفعلي الربحإن معدل 
 وبات المالية.المطل

 
 األوراق المالية امست مارية 3-6
 

 بند "األوراق المالية االستثمارية" في بيان المركز المالي على ما يلي: يشمل
 

  سندات االستثمار في الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المنسوبة بصورة مباشرة
 بالتالي بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛للمعامالت، و

  سندات االستثمار في الدين واألسهم المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
 اح أو الخسائر؛وتكون بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات مباشرة ضمن األرب :ئراألرباح أو الخسا

 سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و 

 األوراق المالية االستثمارية لألسهم المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 
 
ملة األخرى، يتم االعتراف باألرباح والخسائر ضمن اإليرادات الشاملة سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشالبالنسبة 

 األخرى، باستثناء ما يلي، والتي يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بالطريقة باستخدام نفس الطريقة للموجودات المالية المقاسة
 بالتكلفة المطفأة؛

 

 ؛إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

 خسائر االئتمان المتوقعة وعمليات العكس؛ و 

 .أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
 

، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل  العادلةفي حال إيقاف االعتراف بسندات الدين المقاسة بالقيمة 
 ة األخرى من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.المتراكمة المعترف بها سابقاً ضمن اإليرادات الشامل

 

القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات الملكية الغير محتفظ بها للمتاجرة، قررت المجموعة عرضها في اإليرادات  بتغيراتفيما يتعلق 
 كون ذلك بشكل نهائي.الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقاً لكل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي وي

 
 األرباح يتم إطالقاً إعادة تصنيف أدوات حقوق الملكية هذه ضمن األرباح أو الخسائر كما ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمنال 

لة األخرى. يتم أو الخسائر ما لم تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في اإليرادات الشام
 تحويل األرباح والخسائر المتراكمة ألدوات حقوق الملكية المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد

 .االستثمار
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  امست ماريةالعقارات      3-7

 

، ويتم تصنيف الوحدات المؤجرة أو التي لتحقيق العوائد اإليجارية أو من أجل إرتفاع قيمتها أو كليهما تحتفظ المجموعة ببعض العقارات
على  لدفتريةبالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة ا االستثماريةات يتم مبدئياً قياس العقار تعتزم تأجيرها كعقارات استثمارية.

معايير االعتراف، ويستثنى من ذلك تكلفة  توافرالقائمة في وقت تكبد التكلفة، في حال  االستثماريةتكلفة استبدال أحد أجزاء العقارات 
استهالك متراكم وخسائر  بالتكلفة ناقصاً أي االستثمارية ف المبدئي، يتم بيان العقارات. الحقاً لالعتراللعقارات االستثماريةالصيانة اليومية 

 انخفاض القيمة المتراكمة. 
 

من  يتم تحميل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات. تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني
 سنة. 60إلى  30
 
االستخدام بشكل دائم ويصبح من غير المتوقع تحصيل منافع التوقف عن عند استبعادها أو  االستثماريةم إيقاف االعتراف بالعقارات يت

ويتم  تحديد األرباح أو الخسائر الناجمة عن التوقف عن اإلستخدام او اإلستبعاد بمقارنة المبلغ المتحصل من اقتصادية من استبعادها. 
بيان في  االستثماريةأو استبعاد أحد العقارات  التوقف عن اإلستخدامويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر من قيمة الدفترية بال اإلستبعاد

 " خالل السنة المالية التي تتم فيها عملية االستبعاد.الدخل اآلخرضمن " الموحد األرباح أو الخسائر
 

عملية إشغال  أو بدء فقط عندما، يكون هناك تغير في االستخدام يُستدل عليه من خالل إنهاء وذلك االستثماريةإلى العقارات من و يتم التحويل
 العقار من قبل المالك أو البدء في عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر أو إنهاء عملية اإلنشاء أو التطوير.

 

متها العادلة ناقصا التكلفة للبيع. للقيمة المرحلة وقي لقيمة األدنىالموجودات غير المتداولة المصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع تقاس با 
تصنف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها المرحلة سوف يتم استردادها من خالل البيع عدا عن استمرار 

ا للبيع بشروطه الحالية، والتزام اإلدارة بالبيع، . يتحقق هذا الشرط فقط عندما يكون احتمال البيع مرتفع ويكون األصل موجوداستخدامها
 وعندما يكون من المتوقع ان تتم عملية البيع خالل فترة عام من تاريخ التصنيف.

 
 والمعدات الممتلكات 3-8

 
ً التكلفة ب يتم بيان الممتلكات والمعدات يتم بيانها بالقيمة لتي باستثناء األرض الممنوحة اوخسائر انخفاض القيمة االستهالك المتراكم  ناقصا

  .السوقية بتاريخ المنح
 

تشتمل التكلفة على المصروفات التي تكون منسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجودات. يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء ما من أحد 
ادية المستقبلية المتضمنة في الجزء إلى للبند في حال كان من المحتمل تدفق المنافع االقتص الدفتريةبنود الممتلكات والمعدات بالقيمة 

بيان األرباح المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن 
 عند تكبدها. الموحد أو الخسائر

 
للبند  الدفتريةمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقيمة يتم تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات وال

  .الموحد بيان األرباح أو الخسائرالمعني. ويتم إدراج هذه األرباح أو الخسائر ضمن 
 
سترداد. ويتم االعتراف تتجاوز المبلغ القابل لإل وحدة توليد النقد او تتم تخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 

 .الموحد بيان األرباح أو الخسائربخسارة االنخفاض في القيمة ضمن 
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 )تابع( اتوالمعد الممتلكات 3-8

على مدى  بطريقة القسط الثابتويتم اهالك تكلفة كافة الممتلكات والمعدات فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 
 أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

 
 سنة 60إلى  30 المباني

 سنوات 10 إلى 5 التحسينات على العقارات المستأجرة
 سنوات 7 انيتجديد المب

 سنوات 7 المفروشات واألثاث
 سنوات 10إلى  3 أجهزة الحاسوب

 سنوات 7 برامج أجهزة الحاسوب
 سنوات 5 السيارات

 

 ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً.  تقريرتتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل 
 

رأسمالية قيد اإلنجاز مبدئيا بسعر التكلفة، ويتم تحويلها عند اإلنجاز إلى بند الممتلكات والمعدات المناسب حيث يبدأ يتم إدراج األعمال ال
 .المجموعةوفقا لسياسات اإلستهالك المتبعة من قبل  إهالكها

 
 قروض متوسطة األجل السندات والالمستحق للبنوك و 3-9

 
ً االعتراف بالمستحق للبنوك  . ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة إضافة إلى تكلفة المعامالتالقروض متوسطة األجل والسندات  ويتم مبدئيا

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

 اتفاقية إعادة الشراء  3-10
 

األصل بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي، يتم  عندما تقوم المجموعة ببيع أصل مالي وتقوم في الوقت ذاته بإبرام اتفاقية إلعادة شراء هذا
 احتساب هذا االتفاق كقرض متوسط األجل، ويستمر االعتراف بالموجودات ذات الصلة في البيانات المالية للمجموعة. 

 
 والودائع اإلسالمية للعمالءودائع العمالء  3-11

 
 ائعالمستلم. بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس كافة الود للمبلغة العادلة يتم بصورة مبدئية االعتراف بودائع العمالء بالتكلفة وهي تمثل القيم
المنسوبة مباشرة تكاليف للمعامالت  فة المطفأة مع األخذ باالعتبار أيةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم احتساب التكل

 . للعمالءودائع  الستالمللحصول أو 
 

 عن طريق الدخول في األنواع التالية من االتفاقيات: دائع اإلسالمية للعمالءيتم الحصول على الو
 

 المضاربة
خر)المضارب( ويقوم الطرف اآل )رب المال( مبلغ من األموال خر، يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديموهى إتفاق بين المجموعة وطرف آ

، أو التعثرحددة من األرباح. يتحمل المضارب كافة الخسائر الناتجة عن في مشروع ما أو نشاط معين مقابل حصة م المبلغ باستثمار هذا
 ومن حيث المبدأ يتم توزيع أرباح المضاربة في حال اإلعالن / التوزيع من قبل المضارب. وبنود المضاربة. أو مخالفة شروط اإلهمال

 
 الوكالة

خر )الوكيل( باستثمار مبلغ من األموال ويقوم الطرف اآل كل( بتقديمحد األطراف )الموأ بموجبه يقومبين المجموعة وعميل ما  وهي إتفاق
ً لبنود وشروط الوكالة هذا المبلغ التصرف أو اإلهمال أو  بلغ المستثمر به في حال سوءالم بإعادة ويلتزم الوكيلمقابل رسوم محددة.  وفقا

 غالبا يتم .األداء حسن على كحافز عليها المتفق العوائد أو الربح سبةن على تزيد إضافية مبالغ أي الوكيل منح يتم وقد شروط الوكالة.مخالفة 
 .الوكيل قبل من توزيعها / إعالنها عند الوكالة ربح توزيع

 
ً بالقيمة العادلة ً بالتكلفة المطفأة عن طريق استخدام طريقة وتكلفة المعاملة يتم قياس الودائع اإلسالمية للعمالء مبدئيا ، ويتم قياسها الحقا

 األرباح الفعلية.
 

 



 

 40 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 
  مكافأة نهاية الخدمة للمولفين 3-12
 

 على المكافآت هذه استحقاق يكون بحيثدولة اإلمارات العربية المتحدة. بحسب قانون العمل ل لموظفيها الخدمة نهاية مكافآت المجموعة تقدم

 .الخدمة فترة مدى على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف تستحق .الخدمة لفترة األدنى الحد وإتمام يقضيها الموظف التي الخدمة فترة أساس
 الصلة ذي المعاشات الحكومي لبرنامج مساهمات بتقديم المجموعة تقوم المتحدة، العربية اإلمارات دولة مواطني من بالموظفين يتعلق فيما
 عند كمصروفات تسجيلها يتم التي هذه المساهمات على المجموعة التزامات تقتصر .الموظفين رواتب من نسبة أساس على احتسابها ويتم

 .استحقاقها
 

 المساهمات المحددة برنامج
 

 حكومية جهة منفصلة أو مؤسسة إلى محددة مساهمات المنشأة بموجبها تدفع التي التقاعدية المكافآت جببرنام المحددة المساهمة يتمثل برنامج
 أنها على المحددة المعاشات مساهمات خطط بالتزامات االعتراف يتم .إضافية مبالغ لدفع ضمنية أو قانونية التزامات أية لها يكون ولن

 .خاللها الموظفين خدمة تقديم يتم الفترات التي في الموحد الخسائر أو األرباح بيان ضمن للموظفين مكافآت مصروفات
 

ا تقوم المجموعة بدفع المعاشات والتأمينات االجتماعية للموظفين المؤهلين إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد وفقا للقوانين المعمول به
 بالدولة التي يتم فيها دفع هذه المساهمات.

 
 حددةالم التعويضات برنامج

 
 المركز بيان به ضمن المعترف االلتزام إن .المحددة المساهمات برنامج بخالف التقاعد مكافآت برنامج في المحددة التعويضاتيتمثل برنامج 

 تعديالت إلى باإلضافة التقرير نهاية فترة في المحددة المكافآت اللتزام الحالية القيمة يمثل المحددة المكافآت منح ببرنامج المتعلق المالي
 باستخدام مستقلين خبراء تأمين قبل من رئيسية بصورة التعويضات المحددة التزام احتساب ويتم هذا .بها المعترف غير السابقة الخدمة تكاليف

 النقدية قاتالتدف تخفيض خالل من المحددة المكافآت الحالية اللتزام القيمة تحديد يتم .19معيار المحاسبة الدولي رقم  مع الفرضيات تماشيا

 تقارب والتي المكافآت، دفع في المستخدمة بالعملة المقومة الجودة عالية للسندات التجارية الفائدة معدالت باستخدام المقدرة المستقبلية الخارجة

 بتعويضات الخدمة. الخاصة الفترات استحقاقها فترات

شيا مع المتطلبات القانونية  القيمة الحالية  إلعادة الدفع أو التخفيض حددت المجموعة بموجب شروط وبنود برنامج التعويضات المحددة وتما
 األقصى الحد وتأثير (الفوائد باستثناء) الخطة على موجودات والعائد ،اإلكتوارية الخسائر أو األرباح من تتألف التي .في مساهمات المستقبل

 بصافي االعتراف يتم كما .األخرى الشاملة اإليرادات ضمن الحال بها في االعتراف يتم ،)الفوائد باستثناء وجدت، إن (للموجودات

 بيان في مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى ضمن المحددة التعويضات ببرنامجالمتعلقة  األخرى والمصروفات الفائدة مصروفات
 يتم للتقليص، الخطط من خطة تتعرض عندما أو ما خطة عليها التي تنطوي التعويضات تغيير يتم عندما .الموحد الخسائر أو األرباح

 تقوم .الخسائر أو األرباح ضمن الحال في التقليص من الخسائر أو األرباح أو سابقة بخدمة لمتعلقةلتعويضات اا في الحاصل بالتغير االعتراف

 .ةالتسوي إجراء يتم عندما محددة تعويضات برنامج تسوية من والخسائر باالعتراف باألرباح المجموعة
 

 عن طريق استخدام معدل النسب المرجحة: استحقاقات التقاعدلتقييم  الرئيسية إلكتواريةا في ما يلي الفرضيات
 

 2021 2020 

 سنويا %3.20 سنويا %2.10 نسبة الخصم

 سنويا %1.00 سنويا %0.50 نسبة زيادة المعاش

 
 رأس المال 3-13

 
لوبات مالية أو سندات ملكية وفقاً ألهمية األحكام التعاقدية لألدوات. ويتم اقتطاع التكاليف تقوم المجموعة بتصنيف األدوات الرأسمالية كمط

 اإلضافية المنسوبة مباشرة الصدار سندات الملكية من القياس المبدئي لسندات الملكية. 
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية  3-14
 

في  العادية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قبل مساهمي البنكيتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستحقة على األسهم 
 .اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين
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 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 التسوية 3-15

 
، حيث يتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذلك فقط في الحاالت التي يكون فيها الماليةالموجودات والمطلوبات  تسويةتم ت

ً قابالً للتنفيذ بمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما تنوي إما إجراء مقاصة للمعامالت على أساس صافي الم ً قانونيا بلغ أو للمجموعة حقا
 .ل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنةلتحصي

 
ً لمعايير التقارير المالية ال الدخليتم تقديم  ، أو من خالل دوليةوالمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما يجوز القيام بذلك وفقا

  لتجارية للمجموعة.األرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما في األنشطة ا
 

 وما يعادله النقد  3-16
 

)باستثناء الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي  فيمن النقد وما يعادله  النقدألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتألف 
نقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في . يتم عرض البفترة استحقاق تعاقدي أقل من ثالثة أشهراالحتياطي القانوني( والمستحق من وإلى البنوك 

 بيان المركز المالي.
 

 اإلعتراف باإليرادات 3-17
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة (1)

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  األدواتيتم عرض إيرادات ومصروفات الفائدة لكافة األدوات المالية التي تخضع لفائدة، باستثناء 
طريقة معدل  مرادات الفائدة" و "مصروفات الفائدة" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس االستحقاق باستخداالخسائر، ضمن "إي

القيمة الفائدة الفعلي للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ذات الصلة. يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة على األدوات المالية ب
 األرباح أو الخسائر ضمن "صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".  العادلة من خالل 

 
 التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية

، ناقصاً المدفوعات لألصل أو االلتزام المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعتراف المبدئي "التكلفة المطفأة"تتمثل 
ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية والقيمة المستحقة، التي يتم  للمبلغ األصلي، زائداً أو ناقصا

 .تعديلها مقابل أي مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة
 

 المطفأة لألصل المالي قبل التعديل مقابل أي مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة.يتمثل "إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي" بالتكلفة 
 

 احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة
يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي باألصل أو االلتزام المالي. عند احتساب إيرادات 

معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )في حال لم يتعرض األصل النخفاض ائتماني في ومصروفات الفائدة يتم تطبيق 
دوات ألإلعادة تقييم التدفقات النقدية لالقيمة( أو يتم تطبيقه على التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. تتم مراجعة معدل الفائدة الفعلي نتيجةً 

تعديالت مقابل في أسعار الفائدة في السوق. يتم أيًضا تعديل معدل الفائدة الفعلي  التغيراتبشكل دوري لتعكس  رالمعرضة للتقلبات في األسعا
 .تعديل التحوطإطفاء الذي يبدأ فيه تاريخ ال فيالتحوط في القيمة العادلة 

 
ً لالعترا ف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام أما بالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة الحقا

ئدة إلى معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. في حال لم يعد األصل المالي منخفض ائتمانياً، يتم عكس احتساب إيرادات الفا
 اإلجمالي األساسي.

 
معدل في القيمة عند االعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام أما بالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني 

إذا تحسنت الفائدة الفعلي المعدل ائتمانياً على التكلفة المطفأة لألصل المالي. ال يتم عكس احتساب إيرادات الفائدة إلى اإلجمالي األساسي حتى 
 مخاطر ائتمان األصل.
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 )تابع( اإلعتراف باإليرادات 3-17
 

  من التمويل اإلسالمي والتوزيعات على المودعين الدخل (2)

 
 الموحد، وذلك باستخدام طريقة األرباح الفعلية. اح أو الخسائربيان األربمن التمويل اإلسالمي ضمن  بالدخليتم االعتراف 

 
يشتمل احتساب معدل األرباح الفعلية على كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعاملة، والخصومات أو الحسومات التى تمثل 

وات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ، أو إصدار أو استبعاد من معدل األرباح الفعلية. تتمثل تكاليف المعاملة بتكاليف العال ال يتجزأ جزءاً 
 موجودات مالية ما.

 
ً لإلجراءات الموحدة لدى المجموعة، كما يتم اعتمادها من قبل  هيئة يتم احتساب التوزيعات على المودعين ) المعامالت االسالمية( وفقا

 اإلسالمية لدى المجموعة. الفتوى والرقابة الشرعية
 

 والعمومتالرسوم  (3)

قيدها يتم من عدة خدمات تقدمها المجموعة لعمالئها و ألداة مالية اكتساب إيرادات الرسوم التي ال تشكل جزءا من معدل الفائدة الفعلية يتم
قوم المجموعة . وبحسب هذا المعيار ت"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء 15عيار رقم بحسب الم

المجموعة  بقياس هذه اإليرادات على اساس االعتبارات المحددة في العقد مع العميل وتستثني المبالغ المحصلة باإلنابة عن طرف اخر. تقوم
 عندما تحول السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل. باالعتراف باإليرادات 

 
 9رقم  المعيارفي البيانات المالية للمجموعة، من الممكن أن يقع ذلك جزئياً ضمن نطاق  في حال نتج عن عقد مع عميل االعتراف بأداة مالية

من المعايير المالية  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أوالً بتطبيق المعيار رقم  15والمعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبعد  9جزء من العقد الذي يقع ضمن نطاق المعيار رقم إلعداد التقارير المالية لفصل وقياس ال

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الجزء المتبقي من العقد. 15رقم  المعيارذلك تقوم المجموعة بتطبيق 
 

 :يتم احتساب إيرادات الرسوم على النحو التالي

  على سبيل المثال، الرسوم الناشئة عن  اإلجراءكإيراد عند اكتمال هام ما إجراء باإليرادات المحققة من تنفيذ  العترافايتم(
 (؛أسهم أو غيرها من األوراق المالية شراءأو المشاركة في التفاوض على معاملة لطرف ثالث، مثل ترتيب  التفاوض

 محفظة وال الموجوداتإدارة  المثال،لخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات )على سبيل يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم ا
 و (؛وغيرها من رسوم االستشارات اإلدارية والخدمات

  ترتبط بصورة و الخدمات ذات الصلة استالمعندما يتم تنفيذ أو  األخرى والعموالتالرسوم  ومصروفاتبإيرادات  االعترافيتم
 .  ومصاريف البطاقات اإلئتمانيةالوساطة رسوم  العموالت وبرئيسية 

 
ة الفعلية ) على سبيل المثال، التي تشكل جزء من معدل الفائدة الفعلية لألداة المالية يتم االعتراف بها كتعديل لمعدل الفائد إيرادات الرسوم

 بعض رسوم التزامات القروض( ويتم تسجيلها في دخل الفائدة.
 

 خدمات إدارة األصول 

م المجموعة بتقديم خدمات إدارة األصول. يتم احتساب األتعاب مقابل إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من قيمة األصول التي تتم تقو
 إدارتها ويتم خصمها من رصيد حساب العميل بشكل شهري.
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 الرسوم والعمومت )تابع( (3)

 برنامج ومء العمالء 

يتيح للعمالء تجميع نقاط عند شراء المنتجات عن طريق بطاقات االئتمان الصادرة من المجموعة. يمكن  تلدى المجموعة برنامج مكافآ
رداد النقاط على شكل مكافآت تسوق أو استرداد نقدي أو أميال سفر شريطة الحصول على الحد األدنى من النقاط. تتم إدارة بعض جوانب است

 البرنامج داخلياً بينما تتم االستعانة بمزودي الخدمات من أطراف أخرى إلدارة جوانب أخرى محددة من البرنامج. 
 

ج داخلياً، يتم تخصيص متحصالت البيع المستلمة للمنتجات/ الخدمات التي تم بيعها والنقاط التي تم في حال تمت إدارة جوانب البرنام
 إصدارها. إن المتحصالت التي يتم تخصيصها للنقاط تعادل قيمتها العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة من خالل تطبيق الطرق اإلحصائية. 

 
التي تم تحصيلها نيابة عن الطرف المكافآت  المخصص ألرصدة الثمن، يتم تحميل اف أخرىفي حال االستعانة بمزودي الخدمات من أطر

 في وقت تقديم المكافآت.األرباح أو الخسائر الموحد بيان  في اآلخر
 

 بالعقارات الدخل المرتبط (4)
 

ويتم بيانها ضمن  ى فترة عقد اإليجارتساوية على مدعلى أقساط م يتم االعتراف به الذياإليجار،  دخلبالعقارات  الدخل المرتبط يتضمن
 "الدخل األخر" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
  توزيعات أرباح دخل (5)

 
يتوقف عرض إيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان األرباح  حق في اسـتـالمها.العندما يثبت  توزيعات األرباح إيـراداتبيتم االعتـراف 

 قياس استثمارات حقوق الملكية، على سبيل المثال:أو الخسائر الموحد على تصنيف و

  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم عرض إيرادات توزيعات األرباح

 ضمن "توزيعات األرباح"؛ و

 أو الخسائر، يتم عرض إيرادات توزيعات األرباح ضمن  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 "صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".

 
 الحصة من أرباح الشركة الزميلة (6)

 

 الزميلة تعكس حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. ةالحصة من أرباح الشركإن 
 

   المخصصات    3-18
يتم االعتراف بمخصص ما إذا كان لدى المجموعة، نتيجة لحدث سابق التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة، ويكون 

من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات 

لية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال وعندما ينطبق ذلك، المخاطر التي ينطوي عليها هذا النقدية المستقب

 االلتزام.

العمالت األجنبية  3-19  
 

بالعمالت  لنقديةايتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
 بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.  التقرير األجنبية ، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية ، بتاريخ

  
، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية ، فيتم تحويلها بأسعار صرف العمالت األجنبية األجنبيةبالعمالت  لنقديةاأما الموجودات والمطلوبات غير 

لعادلة إلى درهم بالعمالت األجنبية التي يتم بيانها بالقيمة ا لنقديةاائدة بتاريخ المعاملة ، في حين يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير الس
 ُ  ألسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم العادلة. اإلمارات وفقا

. ويتم التقريرأسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ ة إلى الدرهم اإلماراتي حسب ألجنبية اآلجلويتم تحويل عقود صرف العمالت ا
 حد.المو بيان األرباح أو الخسائراالعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحويل ضمن 
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 االعترافيتم  ذلك،لموحد. ومع األرباح أو الخسائر ابشكل عام في بيان  صرف العمالتالناتجة من  األجنبية العمالتبفروق  االعترافيتم 
، وذلك في اإليرادات دفقات النقدية المؤهلة إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعاالً تحوطات الت صرفالناتجة من  األجنبية العمالتبفروق 

 الشاملة األخرى.
 

 اميجار  3-20
 

ينقل حق تقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجار. يعتبر العقد، أو يتضمن، عقد إيجار إذا كان العقد 
استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد، تقوم السيطرة على 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 16المجموعة باستخدام تعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار رقم 
 
 
 المجموعة بصفتها مستأجر (1)
 

يل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل الوارد في العقد على كل عنصر من العناصر اإليجارية عند بداية أو تعد
حسب أسعارها المستقلة نسبياً. إال أنه، بالنسبة لعقود إيجار الفروع والمكاتب، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية 

 اإليجارية كعنصر إيجاري واحد. واحتساب العناصر اإليجارية وغير
 

ً بالتكلفة، التي  تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا
ً إليها أي تكاليف تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدلة بناء على دفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بداية اإل يجار، مضافا

 مباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير تكاليف فك وإزالة أي تحسينات تم إجراؤها على الفروع أو المكاتب.
 

ً احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية فترة اإليجار. عالو ة يتم الحقا
لك، يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري بناء على خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديله بناء على بعض عمليات على ذ

 إعادة القياس اللتزام اإليجار. 
 

لتغير في قيمة االلتزام على ا خصميتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم 
يتم استخدام معدل الفائدة على وبسهولة،  المعدلالفترة الزمنية باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك 

 االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
 

المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لها من خالل تحليل قروضها من المصادر الخارجية المختلفة وإجراء بعض التعديالت لبيان  تحدد
 فترات اإليجار ونوع األصل المستأجر.

 
 تتألف دفعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي: 

 
 جوهرية؛دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة ال •
عقد دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية  •

 اإليجار؛
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و •
شكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تتأكد المجموعة ب •

كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل 
 معقول من عدم اإلنهاء المبكر.

 
مطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار المستقبلية يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة ال

امت نتيجة التغير في أحد المؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا ق
ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو كان هناك تعديل في دفعات اإليجار الثابتة  المجموعة بتغيير تقييمها

 الجوهرية.
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 )تابع( المجموعة بصفتها مستأجر (1)

 
األرباح عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها ضمن 

 أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
 
في بيان ‘ المطلوبات األخرى’والتزامات اإليجار ضمن ‘ الممتلكات والمعدات’قوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن ت

 المركز المالي.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
 

ت اإليجار لعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة وعقود اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزاما
اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك عقود إيجار معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود 

 كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. 
 
 رالمجموعة بصفتها مؤج (2)

 
عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل الوارد في العقد على كل عنصر من العناصر اإليجارية 

 حسب أسعارها المستقلة نسبياً. 
 

 ر تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.عندما تكون المجموعة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجا
 

لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة مخاطر وامتيازات 
غيلي. ضمن إطار هذا ملكية األصل ذات الصلة. في هذه الحالة، يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ وخالف ذلك، فهو عقد إيجار تش

 التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار يخص الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.  
 

 األنشطة االئتمانية       3-21

 

تحت وصاية المجموعة ويتم استثمارها  تقدم المجموعة حلول إلدارة النقد لغرض إدارة موجودات العمالء. يتم االحتفاظ بهذه الموجودات
 باإلنابة عن العمالء في صناديق أطراف أخرى أو أوراق مالية أخرى مثل السندات والصكوك.

 
العرضية ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث أن العميل يحتفظ بالمخاطر واالمتيازات  دخلهاال يتم إدراج هذه الموجودات أو 

 وجودات. الخاصة بهذه الم
 
 القبوالت  3-22

 
ً بالدفع مقابل مستندات مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية. تحدد أوراق القبول المبلغ المالي  تظهر أوراق القبول عندما يكون البنك ملزما

لتزام مالي في بيان المركز ولذلك تثبت كا للبنكوالتاريخ واسم الشخص المستفيد. بعد القبول تصبح األداة التزام غير مشروط )كمبيالة ألجل( 
 ويثبت الحق التعاقدي المقابل للتسديد من العميل كأصل مالي. الموحد المالي

 
بيان المركز المالي الموحد ضمن األدوات المالية  - الماليةإلعداد التقارير من المعايير الدولية 9لمعيار رقم ابحسب  يتم تسجيل القبوالت

 سترداد من العميل كموجودات مالية. كمطلوبات مالية بالحق التعاقدي باإل
 
  أنواع المنتجات المشتقة 3-23

تتمثل المشتقات في األدوات المالية ذات القيمة المتغيرة نتيجةً لمتغيرات ذات صلة، وتتطلب استثمار مبدئي بسيط أو ال تتطلب استثمار 

شتقة متنوعة لغرض إدارة تعرضها للمخاطر المتعلقة باألرباح مبدئي وتتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. تدخل المجموعة في أدوات مالية م

 أسعار الفائدة.عقود مقايضة الوعد األحادي لشراء / بيع العمالت و وأسعار صرف العمالت األجنبية بما في ذلك
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 العقود اآلجلة

اآلجلة  تتمثل العقود اآلجلة باتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود
 وازية.هي عقود مخصصة تتم في السوق الم

 عقود المقايضة

ً لمبلغ اسمي محدد. بالنسبة لمقايض ات تتمثل عقود المقايضة باتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل الفائدة أو فروق العمالت األجنبية وفقا

. بالنسبة محدد بعملة واحدة أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة بصفة عامة بتبادل مدفوعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بناًء على مبلغ اسمي

 بعمالت مختلفة. ذات الصلةلمقايضات العمالت، يتم تبادل المبالغ 

 الخيارات

ر ثابت، تتمثل الخيارات باتفاقيات تعاقدية يتم بموجبها نقل الحق، وليس االلتزام، لشراء أو بيع مقدار محدد من السلعة أو األداة المالية بسع
 أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة.إما في تاريخ مستقبلي محدد 

 
 مخاطر امئتمان ذات الصلة باألدوات المشتقة  (1)

العادلة تنشأ مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المالية المشتقة عن احتمال إخالل الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية، وتقتصر على القيمة 
 المستقبلية المحتملة.  اإليجابية لألدوات المفضلة للمجموعة والتقلبات

 

 األدوات المشتقة المحتفل بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة (2)
ى تتعلق معظم األنشطة التجارية لمشتقات المجموعة بالبيع وتغطية المركز. تشمل أنشطة البيع تقديم منتجات للمتعاملين بأسعار تشجيعية حت

 والمتوقعة. يتمكنوا من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية
 

يتم االعتراف مبدئيا و .توافق عليها لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعةتتم إدارة المتاجرة بمشتقات أسعار الفائدة وفقا للحدود التي 
عة. ويتم ترحيل جميع بالكلفة والتي تمثل القيمة العادلة بالنسبة للعالوة المستلمة / المدفو الموحدة باألدوات المشتقة في البيانات المالية

، والحقا لإلعتراف المبدئي في حال كانت سالبة ومطلوباتاألدوات المشتقة بالقيمة العادلة كموجودات في حال كانت القيمة العادلة موجبة 
 .الموحد األرباح أو الخسائربيان يتم قياس األدوات المشتقة ) المحتفظ بها للمتاجرة( بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة في 

 
 ربحية السهم   3-24

 
 صافي ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية األسهم األساسية بتقسيم والمخفضةتقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسهم األساسية 

وتكلفة عديل عليها فيما يتعلق بمصروفات الفائدة التي يتم إدخال مزيد من الت) الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى البنك األرباح أو
بينما يتم تحديد ربحية األسهم   .السنة المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل على ( رأس المال الشق األول سندات القيدعلى

تأثير  لبيان الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة المـتوسط وتعديلاألرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين  بتعديلة ضالمخـف
 األسهم العادية المحتملة. التخفيض على

 
 تقديم التقارير حسب القطاع   3-25

 
يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما 

ي من عناصر المجموعة األخرى، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة مصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أدات والفي ذلك اإليرا
 معلومات مالية تتوافرللمجموعة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي  اللجنة التنفيذيةمن قبل 

 القطاعمنسوبة بصورة مباشرة إلى ال بنودالللمجموعة على  اللجنة التنفيذيةإلى  بشأنهيتم تقديم تقارير  الذينتائج القطاع بشأنه. تشتمل  محددة
 باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 
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 تعتبر المنشأة طرف ذات عالقة للمجموعة إذا: 

 عندما يكون شخص أو عضو مقرب من عائلة ذلك الشخص مرتبط بالمجموعة إذا كان ذلك الشخص: (أ
  ؛لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على المجموعة -1

 ديه تأثير جوهري على المجموعة، أو ل -2

  .أحد موظفي اإلدارة العليا للمجموعة -3

 
 :كانت تنطبق إحدى الشروط التالية ترتبط المنشأة بالمجموعة إذا (ب

 إذا كانت المنشأة والمجموعة عضوين في نفس المجموعة )أي أن كل شركة أم وشركة تابعة تتعلق باألخرى(. -1

قة أو مشروع مشترك لمنشأة أخرى )شركة شقيقة أو مشروع مشترك في أحد أعضاء المجموعة إذا كانت إحدى المنشآت شركة شقي -2
 .التي تكون فيها المنشأة األخرى عضواً(

 .كال المنشأتين مشاريع مشتركة لنفس الطرف اآلخر -3

 إحدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشآة ثالثة والمنشأة األخرى هي شركة شقيقة للمنشأة الثالثة. -4

 .تحكم بالمنشأة أو التحكم المشترك بها من قبل شخص معرف في الفقرة أيتم ال -5

 .( لديه تأثير جوهري على المنشأة أو أحد موظفي اإلدارة العليا للمنشأة )أو الشركة األم للمنشأة(1شخص تم تحديده في الفقرة )أ( ) -6
 

 ابعة للشركة األم.ان خطة مكافأة نهاية الخدمة هي لمصلحة موظفي الشركة األم أو لمنشأة ت  (ج
 

مع مؤسسات حكومية أخرى. بالتماشي مع االستثناء الموجود  بمعامالت، تقوم المجموعة بالدخول 33في إيضاح المبينة  بخالف المعامالت
ولم يتم  بشكل جماعي أو فردي جوهريةال تعد  الحكومية مع هذه المؤسسات فإن هذه المعامالت، المعدل 24في معيار المحاسبة الدولية رقم 

 بيانها.
 
 امنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-27
 

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن  المدرجة للموجودات غير الماليةبمراجعة القيم  المجموعةتقوم في نهاية كل فترة تقرير مالي، 
لبند الموجودات يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد المؤشر،  في حالة وجود مثل هذاقد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. الموجودات هذه 

وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد لبند موجودات فردي، تقوم لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة )إن وجدت(. 
ا بند الموجودات. في حالة إمكانية تحديد أساس معقول ومتسق بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليه المجموعة

للتخصيص، يتم كذلك تخصيص الموجودات المؤسسية للوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو يتم بخالف ذلك تخصيصها ألصغر مجموعة من 
 الوحدات المنتجة للنقد يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق لها.

 
ترداد هو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمة االستخدام أيهما أعلى. في حالة تقدير المبلغ القابل لالسترداد لبند يكون المبلغ القابل لالس

ى قيمته الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( بأقل من قيمته المدرجة، يتم خفض القيمة المدرجة لبند الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إل
 الموحد. بيان األرباح أو الخسائرلالسترداد. ويتم تثبيت خسارة االنخفاض في القيمة فوراً في القابلة 

 
معدل وفي حالة عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقاً، تتم زيادة المبلغ المدرج لبند الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدير ال

يتجاوز المبلغ المدرج الزائد المبلغ المدرج الذي كان سيتم تحديده في حالة عدم تثبيت خسارة لبند  لقيمته القابلة لالسترداد، وذلك حتى ال
بيان األرباح أو الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( خالل السنوات السابقة. ويتم تثبيت عكس خسارة االنخفاض في القيمة فوراً في 

 الموحد. الخسائر
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 سعر الفائدة مرجعياتتعديل    3-28
 

 نظراً  العالمية األسواق المالية في ساسياأ دوراً  ،)ليبور( لندن في البنوك بين السائد الفائدة سعر مثل البنوك، بين السائدة الفائدة أسعار تلعب
 .المالية تقييم األدوات في وكمعايير المالية، واألوراق والقروض للمشتقات رئيسية مرجعية كأسعار الستخدامها

 
 في والمشاركينالمركزية  والبنوك التنظيمية الجهات دفع األخيرة السنوات في البنوك بين السائدة الفائدة أسعار نزاهة في اليقين عدم إن

 قبل من قيادتها يتم التي مجموعات العمل اقترحت وقد هذا .المخاطر من خالية مرجعية بديلة أسعار إلى التحول على العمل إلى السوق
  .تدريجية تطبيقها بصورة التي يتم المخاطر من خالية مرجعية أسعار المعنية الدول في األسواق في المساهمين

 
وتم  ، 2021 ديسمبر31 بعد األخرى البنوك بين السائدة الفائدة وأسعار لندن بنوك بين السائدة الفائدة أسعار بمعظم العمل إيقاف لقد تم

 الوقف تأجيل تم حيث بالدوالر األمريكي لندن بنوك بين السائدة الفائدة أسعار بعض باستثناء البديلة، المرجعية األسعار ببعض استبدالها
 بالمجموعة. الدعم ووظائف األعمال ومعظم وحدات البنوك بين السائدة الفائدة أسعار التحول طييغ . 2023 يونيو 30 حتى

 
األسعار المرجعية أسعار الفائدة السائدة بين البنوك إلدارة التحول إلى ب بالعمل على التحول قامت المجموعة بـتأسيس لجنة عمل تختص

 العالقة أصحاب مختلف مع تعاونها وتواصل المجموعة تحول بأنشطة المتعلق المشروع دارةإ. تقوم هذه اللجنة بالسائد بين البنوك البديلة
 على وسيؤثر والتعقيد الحجم حيث من فائقة أهمية المشروع التحول. يكتسب عن الناتجة المخاطر وتخفيف التحول المنظم آلية لدعم

 .الداخلية واألنظمة والعمليات المنتجات
 

 المشروع على إدارتها القائمين على للعديد من المخاطر التي يعمل المجموعةلفائدة السائدة بين البنوك تعريض من شأن تعديل أسعار ا

 ومراقبتها عن كثب. تشتمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:

 

 الحالية لتفعيل  عديالت الالزمة على العقودمخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب الت
 تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛

 البنوك  التي يتعرض لها البنك وعمالئه بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين والسوقية المخاطر المالية
 ؛على نحو يسفر عن خسائر مالية

   السائدة بين  النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخفاض السيولة في حزمة أسعار الفائدةمخاطر التسعير الناتجة عن
 ؛ والبنوك وأصبحت حزمة األسعار الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصد

  تمثل  الدخل التي ال ، والمخاطر الناتجة عن تقلبات بيانبالمجموعةالمخاطر المحاسبية في حالة عجز عالقات التحوط الخاصة
 .العالقة االقتصادية عند تحول األدوات المالية إلى أسعار خالية من المخاطر

 
التي تم ربط تسعيرها بأسعار الفائدة السائدة بين البنوك والتي يكون تاريخ استحقاقها بعد ايقاف العمل بأسعار الفائدة السائدة بالنسبة للعقود 

او أستبدال أسعار الفائدة السائدة بين البنوك بأسعار  احتياطيةتعديل هذه العقود لتتضمن إضافة بنود  بين البنوك تعمل المجموعة على
اإلئتمان للمرجعية الجديدة بناًء على  بتحويلالمشتقات المالية مركزيا وستقوم  عقود تسويةل  ليةمرجعية أخرى. قامت المجموعة بإيجاد أ

 إرشادات المصرف المركزي.
  

التحول من أسعار الفائدة بين البنوك إلى األسعار المرجعية الجديدة من خالل مراجعة مبالغ العقود  عمليةجموعة بمتابعة التقدم في تقوم الم
لم يحول بعد إلى أسعار مرجعية جديدة  ) ويشار إليه بأنه عقدغير  بأنه العقدتحويلها إلى أسعار مرجعية جديدة. تعتبر المجموعة التي يجب 

عندما تكون الفائدة في العقد مرتبطة بمرجعية سعر فائدة ما زال يخضع لتعديل مرجعية سعر الفائدة، حتى ولو كان يتضمن العقد معدل( 
 بخصوص إيقاف مرجعية أسعار الفائدة الموجودة. احتياطيبند 

 
عار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر أسكأدوات تحوط. تحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض المتاجرة و

مليون دوالر أمريكي. لم يكن هناك أي  30اسمية قدرها  بقيمة 2021 ديسمبر 31في  المخصصة في عالقة تحوط كماوللدوالر األمريكي 
 بنود مخصصة في عالقة تحوط تتمثل بالتعرض إلى أسعار فائدة اخرى سائدة لدى بنوك لندن .
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 استخدام التقديرات واألحكام   4

 
لمعلنة يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ا

حول عوامل عديدة تتضمن  إفتراضاتوالمصروفات. ومن الضروري أن تعتمد هذه التقديرات على  والدخلوجودات والمطلوبات للم
 وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف نظراً للتغيرات المستقبلية في تلك التقديرات.  لشكوكدرجات متغيرة من األحكام وا

 
 حاسبية للمجموعةأحكام هامة في تطبيق السياسات الم 

 فإنه يتطلب من اإلدارة وضع أحكام جديرة باالعتبار فيما يتعلق بما يلي:  دة،وبصورة محد
 

 المنشأة المستمرة 4-1
لقد قامت المجموعة بقياس قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وخلصت إلى امتالكها الموارد لالستمرار في اعمالها في المستقبل 

في االستمرار كمنشأة  المجموعةلى ذلك ليست اإلدارة على علم بأي احتماالت مادية من الممكن ان تؤثر على قدرة المنظور. زيادة ع
 .على أساس المنشأة المستمرة الموحدة مستمرة. لذا هناك استمرار بإعداد البيانات المالية

 
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 4-2

 ذلك، على دليل أي وجد إذا. قيمته انخفضت قد موجودات بند بأن دليل هناك كان إذا فيما بتقييم المالية تقاريرال إعداد بتاريخ المجموعة تقوم
 بند مبلغ إن. الموجودات لبند تحصيله الممكن المبلغ بتقييم المجموعة تقوم القيمة، في لالنخفاض سنوي اختبار إجراء يتطلب عندما أو

ً  لنقدالمنتجة ل وحدةال أو الموجودات لبند العادلة يمةالق هو تحصيله الممكن الموجودات  .أعلى أيهما االستخدام وقيمة البيع تكاليف ناقصا
 

ق الحالية أثناء تقييم قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السو
ً تكاليف البيع، يتم استخدام نموذج التقييم للقيمة الزمنية لألموا ل والمخاطر المقتصرة على بند الموجودات. أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصا

 مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.ب المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات
 
 تصنيف الموجودات المالية 4-3

، تعد فقط دفعات المالي باألصلالخاصة  بالموجودات وتقييم ما إذا كانت البنود التعاقديةحتفاظ تقييم نموذج اإلعمال الذي يتم في إطاره اال
 على المبلغ األصلي قيد السداد. فائدةوللمبلغ األصلي 

 
 الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان 4-4

شهراً  12عادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة )هـ(، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصصات ت 1-1-3كما هو موضح في اإليضاح 
أو  2للموجودات التي تقع ضمن المرحلة على مدى العمر اإلنتاجي خسائر االئتمان المتوقعة ، أو 1للموجودات التي تقع ضمن المرحلة 

 9اف المبدئي. ال يحدد المعيار رقم إذا زادت مخاطر االئتمان المتعلقة به بشكل كبير منذ االعتر 2. ينتقل األصل إلى المرحلة 3المرحلة 
لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما يشكل زيادة كبيرة في خسائر االئتمان. 

 لموثوقة.باالعتبار المعلومات االستشرافية الكمية والنوعية المعقولة وا المجموعةزادت بصورة جوهرية، تأخذ 
 
 ذات خصائص مخاطر ائتمان مما لةوين مجموعات من الموجودات تك 4-5

عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس التجميع، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة. راجع 
في هذا الحكم. تراقب المجموعة مدى مالئمة خصائص مخاطر االئتمان )هـ( حول تفاصيل الخصائص التي يتم اعتبارها  1-1-3اإليضاح 

ً لغرض التأكد من وجود إعادة تصنيف مالئمة للموجودات في حال تغيرت  بشكل مستمر لتقييم استمرارية تشابهها. يعتبر ذلك مطلوبا
اؤها أو موجودات يتم انتقالها لمحفظة استثمارية خصائص مخاطر االئتمان. ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك محافظ استثمارية جديدة يتم إنش

حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان لتلك المجموعة من الموجودات. تعتبر إعادة تصنيف المحافظ االستثمارية واالنتقال 
ة الجوهرية( حيث تنتقل الموجودات بينها شائعة أكثر عندما يكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )أو عندما يتم عكس تلك الزياد

شهراً إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، أو بالعكس، ولكن من الممكن أن  12من خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
على مدى عمر األداة المالية  شهراً أو 12يحدث ذلك أيضاً بين المحافظ التي يستمر قياسها على نفس أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 ولكن يتغير مقدار خسائر االئتمان المتوقعة بسبب تغير خسائر االئتمان الخاصة بالمحفظة. 
 
 النماذج وامفتراضات المستخدمة  4-6

عة. يتم تطبيق األحكام تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة لموجوداتها المالية ولتقدير خسائر االئتمان المتوق
لتحديد النموذج األكثر مالئمة لكل نوع من الموجودات ولتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج بما في ذلك االفتراضات المتعلقة 

 ة. )هـ( لمزيد من التفاصيل حول مخاطر االئتمان المتوقع 1-1-3بالعوامل األساسية لمخاطر االئتمان. راجع أيضاً اإليضاح 
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 المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 4-7

 ياسات المحاسبية للمجموعة:فيما يلي المصادر الرئيسية للتقديرات المستخدمة عند تطبيق الس 
 

 واالحتماالت المتعلقة بها لكل نوع من المنتجات/ السوق وتحديد المعلومات االستشرافية ذات  ةوضع عدد من السيناريوهات االستشرافي

التي تستند إلى  الصلة بكل سيناريو: عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة تستخدم المجموعة المعلومات االستشرافية المعقولة والموثوقة

 االفتراضات حول التغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيف ستؤثر تلك العوامل على بعضها البعض. 

 لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.احتمالية التعثر ً على مدى فترة التعثر في تقدير احتمالية احتمالية التعثر تتمثل  : تشكل مدخالً رئيسيا

  ، تضمن عملية التقدير المعلومات السابقة واالفتراضات والتوقعات حول الظروف المستقبلية. ينةزمنية مع

 ستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية تيتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر.  :الخسارة المحتملة عند التعثر
ات والتحسينات التدفقات النقدية من الضمان رمع األخذ باالعتباقرض يتوقع الحصول عليها، المستحقة والتدفقات النقدية التي كان الم

 االئتمانية األساسية.

  التعرض عند التعثر: هو تقدير للتعرض في تاريخ افتراضي مستقبلي ، مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ
 التقرير.

 
 19-أ ر فيروس كورونا 4-8
 

كجائحة عالمية. وفي ضوء االنتشار السريع في ارجاء  19-، اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا 2020مارس  11في 
المعمورة، واجهت العديد من االقتصادات والقطاعات تبعات كبيرة في ظل ظروف عدم اليقين واالجراءات المتخذة من قبل الحكومات 

والتقديرات واالحكام المتخذة من  المجموعةباء. يصف هذا االيضاح األثر الناجم عن االنتشار على عمليات الحتواء او تأخير انتشار الو
 .2021 ديسمبر 31قبل اإلدارة في تقدير قيمة الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر امئتمان (1

بتحديد القطاعات األكثر عرضة  قامت المجموعة(، 1ب ) - 35باإلضافة إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان المدرجة في ايضاح رقم 
مع زيادة ملحوظة في اجراءات وتكرار عمليات المراجعة الدورية  19-كاستجابة لتفشي فيروس كوروناللـتأثر بهذه الظروف االستثنائية 

 لهذه القطاعات وهي:
 
 اإلمدادات   -   السياحة والضيافة -
 العقارات   -  المالحة الجوية وشركات الطيران  -
 التعليم   -    التجزئة   -
 

استمرت المجموعة في تطبيق إجراءات مشددة في منح االئتمان للشركات المدرجة تحت القطاعات سابقة الذكر، وخصوصا للعمالء الجدد. 
لتحقق في إجراءات منح كما تم استخدام إجراءات إضافية كزيادة عدد الموافقات الالزمة لمنح التسهيالت لضمان مستويات عالية من ا

في تطبيق اجراءات متحفظة في منح القروض لقطاعات التجزئة مع االستمرار في دعم العمالء واألعمال  وتستمر المجموعةاالئتمان. كما 
 في الدولة.

 
ألعمال المصرفية عمالء البنك من قطاعات األعمال المصرفية المؤسسية وا بعضمهلة في السداد ل بالموافقة على منح قامت المجموعة

بمراجعة أداء الحسابات السابق واالنتظام في  قامت المجموعة. بحيث على حدهللشركات واألعمال المصرفية لألفراد على أساس كل حالة 
دير فيما اذا السداد للفترات السابقة للعمالء المتقدمين بتلك الطلبات قبل المباشرة بإجراءات الموافقة. وتم تطبيق قدر عالي من األحكام لتق

 كان التدفق النقدي ومصاعب السيولة التي تواجه العميل مؤقتة ام مستمرة. 
 

، تم تقسيم العمالء المستفيدين من تأخير سداد CBUAE/BSD/N/2020/2019بحسب متطلبات تعميم المصرف المركزي رقم 
 إلى قسمين: ن من تأخير سداد الدفعات من خارج البرنامجاالقتصادية المستهدفة والعمالء المستفدي الدفعات ضمن برنامج دعم القطاعات

 
 .19-ومؤقت بأزمة جائحة مرض كورناالمتأ رين بشكل غير ملحول : العمالء 1المجموعة 

يحتوى هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين ال يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل كافي لكي يعتبر ارتفاع ملحوظ في مخاطر 
الئتمان. هؤالء العمالء من المتوقع ان يتعرضوا لمشاكل قصيرة األمد في السيولة بسبب تعثر األعمال / اقتطاع الرواتب ومن المتوقع ان ا

ان يتعافوا بسرعة عند استقرار البيئة االقتصادية. ان هذه الحسابات ال تعتبر ذات انخفاض كافي في جودة االئتمان للتحول في مراحل االئتم
 كن إبقاء التصنيف عند نفس مستوى ما قبل األزمة.ويم
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4

 
 )تابع(19 -أ ر فيروس كورونا 4-8

 
 )تابع( إدارة مخاطر امئتمان (1
 

 .: العمالء الذين من المتوقع تعرضهم لتغيير ملحول في القيمة امئتمانية تفوق مشاكل السيولة2عة المجمو
يحتوي هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل اكبر ولمدة طويلة، ما يفوق المشاكل في 

يكون هناك تدهور ائتماني ملحوظ لعمالء المجموعة الثانية مما قد ينجم عنه تصنيفهم في السيولة، وبفترة تعافي ممتدة. من الممكن ان 
 .من مراحل التصنيف االئتماني أو الثالثة المرحلة الثانية

 
 يتم تصنيف العمالء على اساس المزج بين التحليل الكمي وإبداء الرأي المبني على الخبرات في هذا المجال في البنك.

 
 ال يوجد عمالء مستفدين من تاخير الدفعات ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة. 2021يسمبر د 31كما في 

 
ديسمبر  31كما في  برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة بحسب النشاط الصناعي والقطاع الدعم خارج استخدامملخص فيما يلي 

2021: 
 ألف درهم      

1المجموعة  القطاع 2المجموعة      

إجمالي القروض  المبلغ المتأخر  
 والتسليفات

إجمالي القروض  المبلغ المتأخر  
 والتسليفات

 - -  461.901 53.700 اإلنشاءات والعقارات

 - -  - - المؤسسات المالية والتأمين

 - -  524.920 53.000 الضيافة

 - -  24.538 4.400 القروض الفردية لألعمال

فردية لالستهالكالقروض ال  1.200 9.167  - - 

 - -  - - التصنيع

 - -  209.555 39.000 الخدمات

 172.045 66.900  53.737 1.000 التجارة وأخرى

  152.300 1.283.818  66.900 172.045 

 2.230  10.705 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
على عمالء  2021يناير  1من  االقتصاديئتمانية المتوقعة بحسب القطاع تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر اال ملخص في ما يلي

 :2021ديسمبر  31كما في  برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة من خارج البنك المستفيدين من تأخير الدفعات
همرألف د     

 مخصصات خسائر انخفاض القيمة القطاع

2021يناير  1الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في   10.566  

(615) اإلنشاءات والعقارات  

 3.074 الضيافة

 - المؤسسات المالية والتأمين

 - الخدمات

 - التصنيع

(222) القروض الفردية لألعمال  

 39 القروض الفردية لالستهالك

(366) التجارة وأخرى  

 12.935  2021 ديسمبر 31الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
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 دبي التجاري ش.م.ع. بنك
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4

 
 )تابع(19 -أ ر فيروس كورونا 4-8

 
 )تابع( إدارة مخاطر امئتمان (1

 
وتم اتباع طريقة تحليل المحفظة للعمالء من  التعرض المرتفعالشركات ذات  للعمالء من على حده لقد تم القيام بتحليل على اساس كل حالة

دعم القطاعات  برنامج جالدعم من خار األفراد والعمالء ذوي االئتمان األقل. بناء على االعتبارات أعاله تم تصنيف العمالء الحاصلين على
 كالتالي: 2021ديسمبر  31كما في  االقتصادية المستهدفة

ف درهمأل        

 عدد العمالء المجموعة القطاع
خارج الدفعات المتأخرة 

برنامج دعم القطاعات 
 امقتصادية المستهدفة

 التعرض
مخصصات خسائر 

 انخفاض القيمة

األعمال المصرفية المؤسسية 

  واألعمال المصرفية للشركات
1المجموعة   10 152.300 1.283.818 10.705 

2المجموعة     1 66.900 172.045 2.230 

 12.935 1.455.863 219.200 11   المجموع

 
 التحول بين المراحل

 
إال إذا تحقق شرط التغيير الملحوظ في تاريخ التخلف عن السداد في نفس المرحلة كما في  1سيبقى العمالء المصنفين ضمن المجموعة 

 في القيمة االئتمانية لديهم. القيمة االئتمانية لديهم. حيث ان هؤالء العمالء لم يكن هناك تغيير مادي 
 

الدعم خارج للعمالء الحائزين على  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9فيما يلي ملخص تصنيف المراحل بحسب المعيار رقم 
 :2021ديسمبر  31كما في  القطاعات االقتصادية المستهدفة برنامج دعم

 
 ألف درهم      

ةالمجموع المرحلة القطاع  

الدفعات المتأخرة 
برنامج دعم  خارج

القطاعات امقتصادية 
 المستهدفة

 التعرض
مخصصات خسائر 

 انخفاض القيمة

األعمال المصرفية المؤسسية 

واألعمال المصرفية 

  للشركات
1المرحلة  1المجموعة    152.300 1.283.818 10.705 

2المجموعة       - - - 

      152.300 1.283.818 10.705 

2المرحلة    1المجموعة    - - - 

2المجموعة       66.900 172.045 2.230 

      66.900 172.045 2.230 

3المرحلة    1المجموعة    - - - 

2المجموعة       - - - 

      - - - 

 12.935 1.455.863 219.200     المجموع
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 وحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4

 
 )تابع(19 -أ ر فيروس كورونا 4-8

 
 )تابع( إدارة مخاطر امئتمان (1

 
قطاعات من خارج برنامج دعم ال للعمالء المستنفدين من تأخير الدفعات 2021يناير  1التحول في مراحل االئتمان منذ في ما يلي 
 :2021ديسمبر  31كما في  بحسب قطاع األعمال المستهدفةاالقتصادية 

 ألف درهم      

  

1المرحلة  2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

األعمال المصرفية المؤسسية واألعمال 
 المصرفية للشركات

        

2021يناير  1كما في   1.523.763 - - 1.523.763 

2إلى المرحلة  1التحول من المرحلة -  (172.045)  172.045 - - 

1إلى المرحلة  2التحول من المرحلة -  - - - - 

ضمن نفس المرحلةلتعرض ا  (67.900)  - - (67.900)  

2021 ديسمبر 31كما في   1.283.818 172.045 - 1.455.863 

 
 إدارة مخاطر السيولة (2
 

على السيولة والتمويل ما زالت تتفاقم وتخضع للتقييم، بحيث تقوم الحكومات حول العالم  19-وروناان األثار الناجمة عن ازمة فيروس ك
 بالمساهمة بتقديم المساعدات والحلول لمواجهة األثر السلبي لألزمة. تتمثل عوامل الخطورة بـ:

 

 ل القطاع المصرفي وإدارة موياالنخفاض المستمر في أسعار النفط المقرون بانخفاض حاد في االنتاج مما يؤثر على ت
 ؛السيولة

 ؛ والحكومية االرتفاع المتوقع على كلفة التمويل بسبب تراجع تدفق الودائع من كافة القطاعات والشركات 

 قد ينجم عنه تأثر االئتمان مما يسهم في تباطئ النمو االقتصادي. نظرة مستقبلية ضعيفة لالئتمان 
 

مليار درهم في محاولة للحد من  256دولة اإلمارات العربية المتحدة بإعالن حزمة تحفيزية بمبلغ قام المصرف المركزي ل، 2020في عام 
 األثار السابقة الذكر لتفشي الوباء وللتخفيف من تالشي السيولة في القطاع المصرفي في الدولة. تشتمل هذه الحزمة التحفيزية على اعالن

للبنوك بمنح مرونة مؤقتة في تحصيل المستحقات من بعض العمالء مع السماح للبنوك  منظومة دعم القطاعات المستهدفة، والتي تسمح
تم إيضاح تفاصيل فوائد برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة تحت . ى تمويل مجاني من المصرف المركزيبالحصول عل

 "إعفاءات أخرى" ضمن تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية.
 

، يستمر البنك بتقييم مستويات 19-استجابة لتفشي وباء كورونا .د( 35)ة من قبل المجموعة تم إدراجها في اإليضاح إدارة مخاطر السيول
، انضم البنك 2020يونيو 30الفترة المنتهية في السيولة والتمويل مع األخذ بعين االعتبار التسهيالت الممنوحة من المصرف المركزي. في 

مستهدفة المذكورة أعاله واستخدم اموال الدعم المعفى من الفوائد المخصصة للبنك والتي تمت إعادة دفعها إلى منظومة دعم القطاعات ال
 .19-، وسيستمر البنك بتقييم مستويات السيولة وتداعيات المخاطر المرتبطة بأزمة فيروس كورونا 2020نوفمبر  5بشكل كامل في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 ل البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حو
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4

 
 )تابع(19 -أ ر فيروس كورونا 4-8

 
 استخدام التقديرات واألحكام  (3

 
الحكومات حول العالم قامت زداد وبحيث ان عدد الحاالت المسجلة ا 2020وبشكل كبير في مارس  19-ازداد انتشار وباء فيروس كورونا

بتطبيق العديد من االجراءات للحد من اثر الوباء لحماية اقتصادها. يقوم البنك بتطبيق قدر كبير من األحكام والتقديرات في تقدير بعض 
المقدمة معلومات االقتصاد الكلي  قام البنك بتحديث نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على أخر .ور كالخسائر االئتمانية المتوقعةاألم

 .2021 خالل الربع الرابع منموديز وكالة من خالل 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9حوكمة نماذج واحتساب الخسائر امئتمانية المتوقعة ضمن المعيار رقم 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، قام البنك باتخاذ المزيد من التدابير  في ضوء األثر الكبير الحتماالت وأوزان مؤشرات االقتصاد الكلي على حجم

نة لتحسين االجراءات والرقابة وحوكمة االطار العام لتوقعات المؤشرات االقتصادية الكلية واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. تقوم لج

فيذية العليا للبنك باإلشراف على اإلطار العام الحتساب الخسائر االئتمانية للتقارير المالية الدولية والتي تتبع لإلدارة التن 9المعيار رقم 

 المتوقعة. وللتأكد من دقة ومالئمة عملية احتساب الخسائر المتوقعة في ظل ظروف عدم التأكد والتحول، تقوم اللجنة بإجراء مراجعة دورية

اإلطار العام لالحتساب و قامت بالتوصية بإجراء التغييرات المطلوبة خالل إلى  الكلية للمحافظ االئتمانية ومراجعة المدخالت االقتصادية

لوك السنة الحالية في هذه المدخالت في ظل المعلومات المناسبة الواردة. وستستمر اللجنة كذلك بمراقبة أداء محافظ البنك للتأكد من أن الس

 مان من ما ينعكس على التصنيف االئتماني للعمالء.االئتماني يتناسب مع سياسات الزيادة الملموسة في مخاطر االئت

 
بمراجعة المدخالت واالفتراضات المستخدمة في قياس الخسائر  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9قامت لجنة المعيار رقم 

المستخدمة في قياس الخسائر  اإلقتصاد الكلي مدخالتقام البنك بتغيير  2021االئتمانية المتوقعة في ضوء المعلومات المتاحة. خالل العام 

على بيئة االقتصاد الكلي وبدورها على الخسائر االئتمانية المتوقعة  19-ناواالئتمانية المتوقعة حيث يعكس هذا التغيير تأثير وباء فيروس كور

موديز.  وكالة األوزان الموصى بها من خالل ، تم تحديث اوزان سيناريوهات االقتصاد الكلي بحسب2021للبنك. في الربع األول من العام 

ظل النظرة اآلقتصادية  على التوالي. هذا في %30و  %30، %40حيث تم تعديل سيناريوهات األوزان القياسية المتفائلة والمتشائمة بـ 

اح الملحوظ لإلحتواء الحاصل للموجة ، التقدم الحاصل في عمليات التلقيح في دولة األمارات العربية المتحدة وفي العالم، االرتيااليجابية

، اثار التحورات الجديدة للفيروس وفعالية التطعيم على هذه التحورات. وعليه قامت المجموعة 19-ناوالثانية / الثالثة لوباء فيروس كور

 باحتساب التأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعة.  

 
جية توقع احتمال التعثر في وقت معين و المستخدمة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ، قام البنك بتعديل منه2021في الربع الثاني من 

  لكي تصبح اكثر تماشيا مع افضل الممارسات الدولية. ولقد أدى هذا التعديل إلى ارتفاع الخسائر االئتمانية المتوقعة ككل.

 
 ألدوات الماليةلقياس القيمة العادلة  (4 .

وبسبب التأثير الحاد لجائحة  .)ب(1-3المالية في ايضاح رقم   لألدواتالحالية والمتعلقة بقياس القيمة العادلة المجموعة تم  ايضاح سياسية 
بالمراقبة الحثيثة فيما اذا كانت القيم العادلة للموجودات  تقوم المجموعةعلى األسواق المالية العالمية،  19-مرض فيروس كورونا
 القيمة الفعلية للتبادل بين األطراف في الظروف الحالية. والمطلوبات المالية تمثل

 
 العقارات امست مارية (5

 .7-3السياسات الحالية لالعتراف وقياس العقارات االستثمارية  تم ايضاحها في ايضاح رقم 
 

يمة العادلة للعقارات االستثمارية على الق هام لم يتم تحديد أي اثربما أن السوق العقاري قد تعافى بشكل ملحوظ وأصبح نشطا بشكل مرتفع، 
 .2021 ديسمبر 31السنة المنتهية في خالل 

 
 تحديث ألخر المتطلبات التنليمية: (6

-بإطالق منظومة دعم القطاعات المستهدفة للحد من اثر جائحة كورونا 2020مارس  15قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات في 
 ا البرنامج إلى:على القطاع المصرفي في الدولة. يهدف هذ19

تسهيل منح اعفاء مؤقت لدفعات القروض و/ أو الفوائد/ األرباح على القروض القائمة لجميع قطاعات األعمال المتأثرة في القطاع  -
الخاص من الشركات الكبرى والمتوسطة واألفراد، باستثناء القروض الممنوحة للحكومات، الشركات التابعة للحكومات والشركات 

 ة، وغير المقيم
 تسهيل قدرة إضافية لإلقراض، من خالل اإلعفاء من تكوين احتياطات إضافية لرأس المال. -
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4

 
 بع()تا19 -أ ر فيروس كورونا 4-8
 

 تحديث ألخر المتطلبات التنليمية )تابع(: (6
 

 في ما يلي تفاصيل مكونات منظومة دعم القطاعات المستهدفة:
 

 تسهيالت معفاة من الفوائد: (أ
تتألف التسهيالت المعفاة من الفوائد من تسهيالت سيولة من المصرف المركزي مقابل ضمانات، تمنح هذه التسهيالت إلى األطراف 

نامج منظومة دعم القطاعات المستهدفة. ان األموال المستدانة ضمن التسهيالت المعفاة من الفوائد مسعرة بنسبة المؤهلة ضمن بر
صفر فائدة ويتوقع البنك تقديم هذه التسهيالت بالحد األدنى إلى عمالئه المستحقين للدعم بحسب إرشادات منظومة دعم القطاعات 

 المستهدفة. 
 

مليار درهم من إجمالي مجموع برنامج التمويل المقدم من المصرف المركزي  2.35ك ما يعادل مبلغ بلغت األموال المخصصة للبن
ولقد تم تقديم  2020مليار درهم. وقد تم استخدام كامل هذا المبلغ في الربع الثاني من العام  50لدولة اإلمارات العربية المتحدة والبالغ 

 هذه التسهيالت. كامل اعاد البنك دفع  2020نوفمبر  5في . الدفعاتالتسهيالت إلى العمالء على شكل اعفاء من 
 

أن التسهيالت المعفاة من الفوائد المقدمة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة تحتوى على منحة حكومية، بحسب معيار المحاسبة 
اللتزام ببعض الظروف المستقبلية تعود ، أي انها تمثل نقل مصادر تمويل إلى البنك من مؤسسة حكومية مقابل ا20الدولي رقم 

ألنشطة المؤسسة التشغيلية، أي ان التمويل الممنوح ضمن منظومة دعم القطاعات المستهدفة مرتبطة بمنظومة تأجيل الدفعات المقدمة 
 للعمالء.

 

من المعايير الدولية  13عيار رقم يتم االعتراف بالتسهيالت المعفاة من الفوائد بشكل مبدأي بالقيمة العادلة تماشيا مع متطلبات الم
 . من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9ويتم قياسها الحقا بحسب متطلبات المعيار رقم  إلعداد التقارير المالية

 

 اعفاءات اخرى: (ب
 تضمنت اإلجراءات الرئيسية المتخذة من قبل المصرف المركزي: 
 ،%7إلى  %14الجارية إلى النصف لجميع البنوك من تخفيض االحتياطي القانوني على الودائع  -
لنسبة الموجودات  أقصىوحد  %70أقصىضمن اعفاءات متطلبات السيولة، السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بحد  -

نة إضافية لدعم اقتصاد ، من اجل التسهيل الستخدام التسهيالت المعفاة من الفوائد وتزويد البنوك بمرو%7السائلة المؤهلة بنسبة 
 الدولة،

 قصىأكجزء من اعفاءات مصادر التمويل المستقرة، السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة صافي مصادر األموال المستقرة بحد  -
 اجل تزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد الدولة،  من %110ونسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة بحد أقصى  90%

معاملة المبالغ المحصلة من خالل تسهيالت المصرف المركزي المعفاة من الفوائد ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة  -
الحتساب  نسبة صافي مصادر األموال المستقرة  ونسبة التسليفات إلى مصادر األموال  %50كمصادر اموال مستقرة بـنسبة 

 المستقرة، و
 2020نوفمبر  12بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2020/4980صرف االمارات العربية المتحدة المركزي رقم تماشيا  مع تعميم م -

 تم اقرار تطبيق  المعايير المتبقية على النحو التالي:
o  ( مخاطر االئتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.1الجزء  3: )بازل 2021 الثانيالربع 
o استثمارت حقوق الملكية في المحافظ، السندات، مخاطر إئتمان الطرف المقابل،   (2الجزء  3: )بازل 2021بع االربع الر

 نسب المالءة، والدعامة الثالثة )ما عدا تعديالت قيمة االئتمان(.
o  ( تعديالت قيمة االئتمان والدعامة الثالثة ) لتعديالت قيمة االئتمان(.3الجزء  3: )بازل 2022الربع الثاني 

قام المصرف المركزي  لدولة  2020ابريل  5عن الشركات المالية ومن خالل الورقة الرسمية المنشورة في من أجل تخفيض األثر  -
 الدولية المعاييرمن  9اإلمارات العربية المتحدة بالسماح للبنوك بتطبيق ضوابط متحفظة لخسائر االئتمان المتوقع بحسب المعيار رقم 

لضوابط إلى تقليل األثر الناجم عن المخصصات على راس المال النظامي في ظل التقلبات بحيث تهدف هذه ا إلعداد التقارير المالية
. ستمكن هذه الضوابط بإضافة جزء من الخسائر المتوقعة إلى  الشق الثاني من رأس المال 19-ناوالناجمة عن جائحة فيروس كور

ا من الشق الثاني من رأس المال وبشكل متدرج على مدى ألغراض احتساب كفاية رأس المال على ان تقوم البنوك بعكس هذه المزاي
 2022 يوينو 30. وقام المصرف المركزي أيضا بتمديد فائض التحوط لرأس المال إلى 2024ديسمبر  31سنوات تنتهي في  5

 للبنوك المشاركة في منظومة دعم القطاعات المستهدفة.
 
 تحليل التركزات (7
 

 .2021 ديسمبر 31قطاعات القروض والتسليفات كما في  يبين الذيو ب(-35يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4
 
 على محفظة بطاقات إئتمانية ذاإلستحوا     4-9

 

، وافقت المجموعة على اإلستحواذ على محفظة بطاقات إئتمانية من مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم 2021فبراير  4في 

يخضع لتطبيق الشروط الملحقة ضمن اإلتفاقية، أي انه تنص االتفاقية على  2021مايو  1توقيع االتفاقية بين الطرفين بتاريخ تفعيل يبدأ في 

. بلغ سعر الشراء المدفوع متضمنا 2021ء البطاقات االئتمانية الحاليين مع وجود خيار االنسحاب والذي ينتهي في ابريل إخطار جميع عمال

 مليون درهم. قامت اإلدارة بتقييم القيمة العادلة المبدئية بقيمة تساوي سعر الشراء. 65.0مبلغ  المتكبدة"( المعاملة)"سعر  المعاملةتكلفة 

 
 ير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعاي 5

 

 ولكن لم يكن لها تأ ير جوهري على البيانات المالية الموحدة  االمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقه 5-1
  

. لم يكن لتطبيق تلك للمجموعة ة التالية في هذه البيانات المالية الموحدةتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدل
 المعايير الجديدة والمعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المعلنة للفترات الحالية والسابقة.

تسري على الفترات السنوية 

 دالتي تبدأ في أو بع

  

 2021يناير  1

. ومعيار 9ارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التق

، 7. والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 39المحاسبة الدولي رقم 

، والمعيار الدولي إلعداد 4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تعديالت مرجعيات المتعلق بالمرحلة الثانية من  16التقارير المالية رقم 

 الفائدة سعر

 

 .2021يناير  1المذكور أعاله، ال يوجد معايير أخرى أو تعديالت هامة تم تفعيلها للمرة األولى على السنة المالية التي تبدأ في أو بعد بخالف 

 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكم لم يتم تفعيلها بعد  5-2

الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعدلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير   

تسري على الفترات السنوية 

 دالتي تبدأ في أو بع

  

 2022يناير  1
الممتلكات واآلالت والمعدات  16رقم  معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 

 زمعالموالمتعلق بالعائدات قبل االستخدام 

 (أ)

 2022يناير  1
المخصصات والمطلوبات  37تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بالعقود المرهقة المتعلقةالطارئة والموجودات المحتملة 

 (ب)

 2022يناير  1
 جعمليات دم 3عداد التقارير المالية رقم إلالمعيار الدولي على تعديالت 

 طار المفاهيميإلالى إشارة إلباعمال المتعلقة ألا

 (ج)

 2022يناير  1
 - 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

2021 

 (د)

 2023يناير  1
السياسات المحاسبية  8معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت على

 والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية

 (ـه)

 2023يناير  1
عرض البيانات المالية  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 غير متداولةو أ متداولةبتصنيف المطلوبات على انها  والمتعلقة

 (و)

 (ز) عقود التأمين 17على المعيار الدولي إلعداد  التقارير المالية رقم تعديل  2023يناير  1

الموحدة في الفترة األولية التي  ها في البيانات المالية المرحليةتتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعديالت
 ء تقييم لتأثير هذه المعايير والتعديالت. تقوم اإلدارة حالياً بإجرا يصبح فيها التفعيل إلزامي.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  الموجودات والمطلوبات المالية 6
 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 6-1

 9رقم  المعياروفقا لتصنيف األدوات المالية بحسب  المالية ئة من فئات الموجودات والمطلوباتيوضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل ف
  :من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

    
 القيمة العادلة

 من خالل 
 األرباح أو الخسائر

 
القيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

 
 

 التكلفة
  المطفأة

 
 إجمالي 

 مة القي
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    2021ديسمبر  31

 14.667.589 14.667.589 - -   المصرف المركزي  النقد واألرصدة لدى

 3.154.599 3.154.599 - -    ، بالصافيالمستحق من البنوك

 76.441.385 76.441.385 - -   بالصافي ،القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 8.991.321 2.761.320 5.973.091 256.910    األوراق المالية االستثمارية

 7.341.210 7.341.210 - -   بنكيةقبوالت 

 1.463.572 796.863 - 666.709   ، بالصافيالموجودات األخرى

   ---------------- -------------- ------------- --------------- 
 112.059.676 105.162.966 5.973.091 923.619   ات الماليةإجمالي الموجود

   ========= ======= ======== ========= 
 6.120.214 6.120.214 - -   المستحق للبنوك

 82.721.669 82.721.669 - -   ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

 2.584.490 2.584.490 - -   سندات وقروض متوسطة األجل

 7.341.210 7.341.210 - -   البنكيةمستحقات متعلقة بالقبوالت 

 1.828.306 1.280.776 - 547.530   المطلوبات األخرى

   ----------- ------------ --------------- --------------- 
 100.595.889 100.048.539 - 547.530   إجمالي المطلوبات المالية

   ======= ======= ========= ========= 

 

 
    

 القيمة العادلة
 من خالل 

 األرباح أو الخسائر

 
القيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

 
 

 التكلفة
  المطفأة

 
 إجمالي 
 القيمة 

 الدفترية
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    2020ديسمبر  31

 13.162.743 13.162.743 - -   النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 4.218.894 4.218.894 - -   المستحق من البنوك، بالصافي 

 65.288.572 65.288.572 - -   القروض والتسليفات  والتمويل اإلسالمي، بالصافي

 5.262.597 - 4.941.608 320.989   األوراق المالية االستثمارية 

 5.972.327 5.972.327 - -   قبوالت بنكية

 1.690.564 815.707 - 874.857   الموجودات األخرى، بالصافي

   ---------------- -------------- ------------- --------------- 
 95.595.697 89.458.243 4.941.608 1.195.846   إجمالي الموجودات المالية

   ========= ======= ======== ========= 
 4.782.749 4.782.749 - -   المستحق للبنوك

 69.750.833 69.750.833 - -   ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

 1.764.059 1.764.059 - -   سندات وقروض متوسطة األجل

 5.972.327 5.972.327 - -   مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية

 2.078.240 1.283.159 - 795.081   المطلوبات األخرى

   ----------- ------------ --------------- --------------- 
 84.348.208 83.553.127 - 795.081   إجمالي المطلوبات المالية

   ======= ======= ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( 6
 النلام المتدرج للقيمة العادلة –قياس القيمة العادلة    6-2

 :في مستويات مختلفة ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مستوياتيبين الجدول أدناه  
 
 

 3المستوى  2لمستوى ا 1المستوى  2021ديسمبر  31
إجمالي القيمة 

 العادلة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     امست مارات
 335.496 281.389 - 54.107 أسهم حقوق ملكية ومحافظ   
 5.894.505 - 1.477.313 4.417.192 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   

للعقود اآلجلة لصرف  القيمة السوقية الموجبة  
    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى 

 

 663.944 - 663.944 -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
 2.164 - 2.164 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة    
 601 - 601 - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية    

السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف القيمة   
    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى

 

 (541.329) - (541.329) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (3.959) - (3.959) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة

 (2.242) - (2.242) - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية

 4.471.299 1.596.492 281.389 6.349.180 

 
 
     2020ديسمبر  31

     امست مارات
 394.196 300.347 - 93.849 أسهم حقوق ملكية ومحافظ   
 4.868.401 - - 4.868.401 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   

رف القيمة السوقية الموجبة للعقود اآلجلة لص  
    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى 

 

 874.389 - 874.389 -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
 468 - 468 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة    
 - - - - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية    
جلة لصرف القيمة السوقية السالبة للعقود اآل  

    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى
 

 (780.214) - (780.214) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (8.453) - (8.453) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة

 (6.414) - (6.414) - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية

 4.962.250 79.776 300.347 5.342.373 

 
 ان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية )الغير مسجلة بالقيمة العادلة( ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها العادلة.

 
اي تحويالت  من مستويات القيمة العادلة، لم يكن هناك 2والمستوى  1ما بين المستوى  سندات الدينخالل السنة تم تحويل بعض اإلستثمارات في 

الحالية او السنة   تغيرات في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل السنة لم يكن هناك أية أنه كما بين المستويات. أخرى
 .السابقة

 
من مستويات القيمة  3ضمن المستوى  استحوذ البنك على استثمار في محفظة استثمار غير مدرجة كسداد دين والتي تم تصنيفها 2020خالل عام 

 ة.العادلة. يتم قياس هذه االستمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالنسبة إلى قيمة الموجودات الصافية الخاصة بالمحفظ
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

 
 
 واألرصدة لدى المصرف المركزي النقد 7

 2021 2020 
   ألف درهم ألف درهم 

 
 739.726 796.104 نقد في الصندوقال

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزياألرصدة لدى 
 3.073.017 3.071.485 و اإليداعات األخرى  االحتياطيات القانونية -
  9.350.000 10.800.000 متداولةشهادات إيداع  - 

 -------------- -------------- 
 14.667.589 13.162.743  
 ======== ======== 

 
جديدة بخصوص متطلبات االحتياطيات القانونية  تعليمات، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار 2020اكتوبر  28منذ 

للمؤسسات المالية المرخصة للحصول على ناء على التعليمات الجديده، يسمح . باتللمؤسسات المالية المرخصة للحصول على اإليداع
من  %100مبلغ االحتياطي القانوني المحتفظ به لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في اي يوم حتى نسبة  باستخداماإليداعات 

صيرة األمد في األسواق المالية، مع التاكيد على الحفاظ على معدل اجل التسويات اليومية او للتعامل مع اي تأرجح في نسب الفائدة ق
 متطلبات األعمال و . يتغير مستوى االحتياطيات القانونية بشكل دوري بحسبيوما 14 االحتياطي القانوني المطلوب االحتفاظ به لمدة

 تعليمات المصرف المركزي.
 

من المعايير الدولية إلعداد  9رقم المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار يتم تصنفيف النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي تحت 
لم يكن هناك خسائر ائتمانية متوقعة وعليه لم يتم اقتطاع أي وعلى جميع األحوال هذه مخاطر إئتمانية منخفضة و. التقارير المالية

 مخصصات. 
 
 
  ، بالصافيالمستحق من البنوك 8

 2021 2020 
   ف درهمأل  ألف درهم   
   

 2.871.638 1.836.296 الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب 
  1.008.402 585.300 قصيرة األجل وتحت الطلباإليداعات 

 340.278 735.059 القروض للبنوك
 ------------- -------------- 

 4.220.318 3.156.655 إجمالي المستحق من البنوك
 (1.424) (2.056) مخصصات انخفاض القيمة

 -------------- -------------- 
  4.218.894 3.154.599 صافي المستحق من البنوك

 ======== ======== 
 

 387.404 197.982 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 3.831.490 2.956.617 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 -------------- ------------- 
 3.154.599 4.218.894 
 ======== ======== 

 
 

 .  9يتم تصنيف المستحق من البنوك تحت المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
   ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي تسليفاتالقروض وال 9

 
 مما يلي : والتمويل اإلسالمي والتسليفاتمحفظة القروض  تتألف

 2021 2020 
   ألف درهم ألف درهم بالتكلفة المطفأة

 القروض والتسليفات
 7.812.960 8.653.532 سحوبات على المكشوف

 45.096.499 54.393.536 قروض
 1.608.063 2.188.459 وإيصاالت أمانةتسليفات مقابل خطابات ائتمان 

 2.418.037 2.366.805 كمبياالت مخصومة
 --------------- --------------- 

 56.935.559 67.602.332 إجمالي القروض والتسليفات 
 --------------- --------------- 

 التمويل اإلسالمي
 4.814.715 4.941.516 والتورق المرابحة

 7.114.905 7.565.613 جارةاال
 184.120 355.742 أخرى

 --------------- -------------- 
  12.113.740 12.862.871 إجمالي التمويل اإلسالمي 

 --------------- --------------- 
   69.049.299 80.465.203 إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 (3.760.727) (4.023.818) مخصصات خسائر انخفاض القيمة          
 --------------- ---------------  

 65.288.572  76.441.385   والتمويل اإلسالمي صافي القروض والتسليفات
 ========= ========= 

 
 

 :ومخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة العائدة لها المدرجةتحليل التغيرات في إجمالي القيمة فيما يلي 
 
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة لمرحلة ال انية ا المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 69.049.299 5.165.565 8.377.726 55.506.008 2021يناير  1في  المدرجةإجمالي القيمة 
 - 1.635.137 336.119 (1.971.256) صافي التحويل بين المراحل 

 12.388.327 273.824 (1.479.431) 13.593.934 صافي اإلضافات / )المدفوعات(
 (972.423) (972.423) - - المبالغ التي تم شطبها

 80.465.203 6.102.103 7.234.414 67.128.686 2021ديسمبر  31في 

     
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3.760.727 2.589.828 517.923 652.976 2021يناير  1مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في 
 - 97.094 (94.120) (2.974) صافي التحويل بين المراحل

 1.316.453 1.131.970 239.161 (54.678) المخصصات المقتطعة  )المعكوسات( / صافي
 (80.939) (80.939) - - المبالغ المستردة

 (972.423) (972.423) - - المبالغ التي تم شطبها

 4.023.818 2.765.530 662.964 595.324 2021ديسمبر  31في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )تابع(  افي، بالصالقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي 9
 

 
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 64.039.261 4.492.069 7.198.430 52.348.762 2020يناير  1في  المدرجةإجمالي القيمة 
 - 2.358.010 2.110.891 (4.468.901) صافي التحويل بين المراحل 

 6.446.429 (248.123) (931.595) 7.626.147 صافي اإلضافات / )المدفوعات(
 (1.436.391) (1.436.391) - - المبالغ التي تم شطبها

 69.049.299 5.165.565 8.377.726 55.506.008 2020ديسمبر  31في 

     
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم همألف در 
     

 3.858.451 2.731.685 609.152 517.614 2020يناير  1مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في 
 - 221.778 (207.610) (14.168) صافي التحويل بين المراحل

 1.485.077 1.219.166 116.381 149.530 المخصصات المقتطعة  صافي
 (146.410) (146.410) - - ةالمبالغ المسترد

 (1.436.391) (1.436.391) - - المبالغ التي تم شطبها

 3.760.727 2.589.828 517.923 652.976 2020ديسمبر  31في 

     
 

 / المخصصات المقتطعة على الفوائد المعلقة. (المعكوسات)يحتوي صافي 
 

 .(ب) 35في إيضاح رقم  قتصاديمي حسب القطاع االالقروض والتسليفات والتمويل اإلسالتركزات  لقد تم بيان
 

القروض  قامت المجموعة بالتحوط للقيمة العادلة  لبعض القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي ذات سعر فائدة ثابت.  بلغت القيمة الدفترية لهذه
 مليون 1.9للمكونات المتحوطة  الموجبة القيمة العادلة فيبلغ صا(. مليون درهم 60.0: 2020مليون درهم ) 45.6والتسليفات والتمويل اإلسالمي 

 (.درهم مليون 3.7 الموجبةالقيمة العادلة صافي  : 2020درهم )
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  األوراق المالية امست مارية 10

ات العربية اإلمار 
 المتحدة

 اإلجمالي  دولية دول مجلس التعاون

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2021ديسمبر  31
     محتفل بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ألخسائر:

     سندات دين ذات سعر ثابت
 - - - - حكومية  -   
 - - - - أخرى  -   

 - - - - أسهم مدرجة
 256.910 255.073 - 1.837 هم غير مدرجةأس

     محتفل بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: 
 54.107 - - 54.107 أسهم مدرجة  
 24.479 24.479 - - أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ   
     سندات دين ذات سعر ثابت  

 3.193.224 641.693 747.680 1.803.851 حكومية  -   
 2.476.329 1.384.243 182.656 909.430 أخرى  -   
 224.952 58.769 - 166.183 سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   

     محتفل بها بالتكلفة المطفأة:
 2.761.320 - - 2.761.320 سندات دين حكومية ذات سعر ثابت

 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 5.696.728 930.336 2.364.257 8.991.321 
 
 

======== ======= ======= ======= 

     2020ديسمبر 31
     محتفل بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ألخسائر:

     سندات دين ذات سعر ثابت
 3.353 - - 3.353 حكومية  -   
 23.535 - 1.292 22.243 أخرى  -   
 22.025 22.025 - - هم مدرجةأس

 272.076 272.076 - - أسهم غير مدرجة
     محتفل بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: 

 71.824 - - 71.824 أسهم مدرجة  
 28.271 293 - 27.978 أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ   
     سندات دين ذات سعر ثابت  

 1.779.574 76.912 633.556 1.069.106 حكومية  -   
 2.751.001 1.257.182 319.935 1.173.884 أخرى  -   
 310.938 163.914 - 147.024 سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 2.515.412 954.783 1.792.402 5.262.597 
 ======== ======= ======= ======= 
 

 المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، سندات بقيمةتتضمن اإلستثمارات في سندات الدين ذات السعر الثابت والمتغير 
 درهم( إستثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك. مليار 2.2: 2020درهم ) مليار 2.6

 
مليون  137.6: 2020مليون درهم )53.0 الدخل الشامل األخر دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح من بيع استثمارات في سنداتصافي بلغ  

 درهم(.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ية امست مارية )تابع(األوراق المال        10

 
 سندات الدين ذات السعر ال ابت والمتغير: التصنيف اإلئتماني ل 10-1

 
      يبين الجدول أدناه التصنيف االئتماني لسندات الدين ذات السعر الثابت والمتغير: 
         

2021  2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 Aa3 2.641.702 766.533إلى   Aaaمصنفة 
 A3 2.345.693 2.500.447إلى   A1مصنفة 
 Baa3 362.640 896.731إلى  Baa1مصنفة 

 567.834 2.885.273 حكومية -أوغير مصنفة  Baa3مصنفة ما دون 
 136.856 420.517 أخرى - Baa3مصنفة ما دون 

 ------------- ------------- 
 8.655.825 4.868.401 
 ======== ========    

 
 .3 لتصنيفات المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف االئتماني بحسب إرشادات بازلتمثل التصنيفات اعاله ا

 

 اإلست مار في شركة زميلة  11
 

 تم تطبيق محاسبة حقوق الملكية باستخدام المعلومات االدارية المتوفرة بتاريخ اعداد البيانات المالية. 
 

 فيما يلي المعلومات المالية  المجمعة للشركة الزميلة:
 

 
       2021  2020      
   ألف درهم  ألف درهم       

 
    85.127 88.514   يناير  1في 

   5.991 11.529   الحصة من أرباح الشركة الزميلة
 (2.661) (3.992)   توزيعات ارباح مستلمة

 (310) (604)  الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة          
   367 (396)   في حقوق الملكية تغيرات األخرىال          

   ---------- ----------    
 88.514 95.051   ديسمبر 31في 

   ====== ====== 
 
 

       2021  2020      
   ألف درهم  ألف درهم       

 
   1.406.949 1.541.189   الموجودات
    908.281 1.005.690   المطلوبات

             ------------- ----------- 

     498.668 535.499   موجوداتصافي ال           
   ------------ ----------- 

 65.961 84.898   اإليرادات
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 ، بالصافيامست ماريةالعقارات       12

 
 كالتالي:خالل السنة  االستثماريةكانت الحركة في العقارات 

       2021  2020      
   ألف درهم  ألف درهم       

 التكلفة
    359.004 347.899   يناير  1في 

 585 -   اإلضافات
 15.010 8.680   المحول من الممتلكات والمعدات 

    (26.700) -   اإلستبعادات
   ----------- ----------    

 347.899 356.579   ديسمبر 31في 
   ----------- ---------- 

  امستهالك
    160.108 156.430   يناير 1في 

 4.655 4.051   المحمل على السنة
 11.234 4.692   لمحول من الممتلكات والمعداتا
     (19.567) -   إلستبعاداتا

   ----------- ----------  
  156.430 165.173   ديسمبر 31في 

   ----------- --------- 
 191.469 191.406   :ديسمبر 31في  الدفترية ةي القيمصاف

   ======= ======  
 

         
 بلغت إيرادات اإليجارات من العقارات اإلستثمارية والمؤجرة كإيجار تشغيلي في اإليرادات األخرىتتألف العقارات اإلستثمارية من األبنية.  

 مليون درهم(. 15.3: 2020مليون درهم ) 14.2
 
من مستويات قياس  3العقارات االستثمارية ضمن المستوى  تصنيفمليون درهم. لقد تم  261.9 ت االستثماريةالقيمة العادلة للعقارالغت ب

  القيمة العادلة.
 

 لقب من التقييم يتم. االستثمارية لجميع العقارات خارجية تقييمات بإجراء المجموعة قامت، 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
. تقييمها يتم التي االستثمارية العقارات وفئة موقع في حديثة خبرة ولديهم صلة وذات بها معترف مهنية مؤهالت يحملون محترفين مقيمين
 ودخل اإليجار دخل استخدام يتم ،االستثمارية العقارات. ومن أجل تقييم والسوق كطريقة للتقييم )االستثمار( الدخل إلى التقييمات استندت

مثل العوائد ونمو اإليجارات  االستثماريةالمستخدمة للتقييم العادل للعقارات  تاالفتراضاإن أية حركة جوهرية في  .لسوقلالمقدر  يجاراإل
 المجموعة قامتالموجودات.  لهذه (أعلىأو  أقلتختلف بشكل جوهري ) قيمة عادلة اعنه ينتج أن يتوقع .إلخ ...العقارات الشاغرة نسبةو

 .(ال شيء: 2020)يء ال ش  بمبلغ القيمة في خفاضان بتثبيت
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الممتلكات والمعدات  13
 أعمال األ اث التحسينات  األراضي 
 رأسمالية اتوالمعد على العقارات المملوكة  
 اإلجمالي  اإلنجاز قيد  والسيارات المستأجرة والمباني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 التكلفة
 849.542 22.226 492.805 41.976 292.535 2021يناير  1في 

  53.492 51.367 1.670 297 158 إضافات خالل السنة
 (8.680) (25.956) 22.461 379 (5.564) التحويالت
  (13.395) (4.464) (8.931) - - / مشطوبات استبعادات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 880.959 43.173 508.005 42.652 287.129 2021ديسمبر  31في 

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 امستهالك

  559.517 - 388.024 33.157 138.336 2021اير ين 1في 
 (4.692) - - - (4.692) التحويالت

            25.594 - 21.764 1.412 2.418 المحمل على السنة
 (8.885) - (8.885) - - على االستبعادات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 571.534 - 400.903 34.569 136.062 2021ديسمبر  31في 

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------   

 الدفترية صافي القيم
 309.425 43.173 107.102 8.083 151.067 2021ديسمبر  31في 

  ======= ====== ====== ====== ======= 
 

 
 أعمال األ اث التحسينات  األراضي 
 رأسمالية والمعدات على العقارات المملوكة  
 اإلجمالي  اإلنجاز قيد  والسيارات المستأجرة والمباني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 التكلفة
  831.745 13.091 456.834 49.673 312.147 2020يناير  1في 

  49.501 40.879 7.566 525 531 ل السنةإضافات خال
 (15.010) (28.944) 28.944 (618) (14.392) التحويالت
  (16.694) (2.800) (539) (7.604) (5.751) / مشطوبات استبعادات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 849.542 22.226 492.805 41.976 292.535 2020ديسمبر  31في 

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 امستهالك

  558.162 - 371.099 39.679 147.384 2020يناير  1في 
 (11.234) - - (463) (10.771) التحويالت

            23.229 - 20.089 1.417 1.723 المحمل على السنة
 (10.640) - (3.164) (7.476) - على االستبعادات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 559.517 - 388.024 33.157 138.336 2020ديسمبر  31في 

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------   

 قيم الدفتريةصافي ال
 290.025 22.226 104.781 8.819 154.199 2020ديسمبر  31في 

  ======= ====== ====== ====== ======= 
 
 

 قامت المجموعة بتقييم اذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أصل واستنتجت عدم وجود مؤشر إلنخفاض القيمة.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 لية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات الما

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 ، بالصافيالموجودات األخرى  14
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 

  482.007 348.850 مدينة فوائد 
ً  ذمم مدينة  359.128 475.698 ومدفوعات مقدما

 874.857 666.709 (31)إيضاح  للمشتقات الموجبة السوقيةالقيمة 
 1.170.427 1.529.353 متاحة للبيع، بالصافي -مستحوذة من خالل سداد ديونممتلكات 

 -------------- ------------- 
 3.020.610 2.886.419 
 ======== ======== 

 
للمتلكات المستحوذة من  مليون درهم( 17.1: 2020) مليون درهم 40.9بلغت  القيمةانخفاض لخسائر تم استقطاع مخصصات خالل السنة 

 .خالل سداد ديون
 
 

 المستحق للبنوك  15
 2021 2020 
   ألف درهم ألف درهم 

 
 88.863 208.048 ودائع متداولة وودائع تحت الطلب 

 4.693.886 5.912.166 ألجل قروض
 ------------ ------------ 
 6.120.214 4.782.749  
 ======= ======= 

 
 

 ءالودائع اإلسالمية للعمالو ودائع العمالء 16
 2021 2020 

   ألف درهم ألف درهم ودائع العمالء
 

 21.668.539 27.692.171 حسابات جارية وتحت الطلب 
 3.410.165 4.188.259  توفيرحسابات 

  28.403.618 33.689.371 ودائع ألجل 
 --------------- ---------------- 
 65.569.801 53.482.322 
 --------------- ---------------- 

 
   

    الودائع اإلسالمية للعمالء
 

 3.267.590 4.881.439 حسابات جارية وتحت الطلب 
 571.232 588.262 ضاربهم توفيرحسابات 

 12.429.689 11.682.167  استثمارية ووكالةودائع 
 -------------- -------------- 
 17.151.868 16.268.511  
 --------------- ---------------- 
 --------------- ---------------- 

 69.750.833 82.721.669 الودائع اإلسالمية للعمالءإجمالي ودائع العمالء و
 ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  عمالءالودائع اإلسالمية للودائع العمالء و 16

 
 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  حسب القطاع: 
 

 15.634.367 17.582.539  ةيحكوم
 35.555.078 37.435.457  شركات

 18.561.388 27.703.673  أفراد
 ---------------- --------------- 
 82.721.669 69.750.833 
 ========= ======== 

 
 قروض متوسطة األجل سندات و   17

  
 2020ديسمبر  31  

 ألف درهم
 

 تغيرات نقدية
 ألف درهم

 تغيرات غير نقدية
 ألف درهم

 2021ديسمبر  31
 ألف درهم

 
 621.852 1.034 - 620.818 1-17 القرض الجماعي

 551.442 - - 551.442 2-17 1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 - - (591.799) 591.799 2-17 2-إتفاقيات إعادة الشراء 

 1.135.721 - 1.135.721 - 2-.17 3-يات إعادة الشراء إتفاق
 275.475 - 275.475 - 3-17 سندات يورو  متوسطة األجل

 2.584.490 1.034 819.397 1.764.059  المجموع

 
 2019ديسمبر  31  

 ألف درهم
 

 تغيرات نقدية
 ألف درهم

 تغيرات غير نقدية
 ألف درهم

 2020ديسمبر  31
 ألف درهم

 
 620.818 906 - 619.912 1-17 جماعيالقرض ال

 551.442 - - 551.442 2-17 1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 591.799 - - 591.799 2-17 2-إتفاقيات إعادة الشراء 

 - 1.281 (1.469.200) 1.467.919 3-17 سندات يورو  متوسطة األجل

 1.764.059 2.187 (1.469.200) 3.231.072  المجموع

 
 
 

 رض الجماعيالق 17-1
 

مليون درهم(  624.4مليون دوالر أمريكي ) 170، قامت المجموعة بالدخول في اتفاقية قرض مشترك تبلغ قيمته 2019في أغسطس 
لمدة استحقاق تبلغ نقطة أساس  135أشهر زئدا  ستةبنسبة سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة  هذا القرضوتم تسعير 

 .2024وجود خيار تجديد القرض على اساس نصف سنوي وتنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في اغسطس  سنوات مع 5
 

 اتفاقيات إعادة شراء  17-2
 دخلت المجموعة في عدة معامالت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين. فيما يلي تفاصيل معامالت إعادة الشراء:

تاريخ  تاريخ الشراء    
 ستحقاقاإل

 المبلغ 
 )مليون دومر امريكي(

 المبلغ 
 )مليون درهم(

 551.4 150.1 2022يوليو  2012يوليو   1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 591.8 161.1 2021يوليو  2016يونيو   2-إتفاقيات إعادة الشراء 
 1.135.7 309.2 2026يونيو  2021يونيو   3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 
مليون درهم  2.095.9، بلغت القيمة العادلة لسندات الدين المرهونة مقابل اتفاقيات اعادة الشراء ما مقداره 2021سمبر دي 31في كما 

 مليون دوالر أمريكي((. 396.3مليون درهم ) 1.455.7: 2020ديسمبر  31) )مليون دوالر أمريكي 570.6) 
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 الموحدة ةإيضاحات حول البيانات المالي
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 سندات و قروض متوسطة األجل )تابع(  17

 
 سندات متوسطة األجل  17-3

مليون درهم( ، وتم تسعير هذه السندات  1.469.2مليون دوالر امريكي ) 400، أصدر البنك  سندات تجارية بقيمة 2015في نوفمبر 
 .2020نوفمبر  17تحقت هذه السندات قي بالمائة بمعدل ثابت ولقد اس 4بنسبة 

 
مليون درهم(، وتم تسعير هذه السندات  183.7مليون دوالر امريكي )  50، أصدر البنك سندات تجارية بقيمة 2021في  يوليو  

يوليو  8ي نقطة أساس وتستحق هذه السندات ف 130( لمدة ثالثة أشهر زئدا ليبور)سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بنسبة 
2026. 

 
مليون درهم(، وتم تسعير هذه السندات بنسبة  91.8مليون دوالر امريكي )  25، أصدر البنك سندات تجارية بقيمة 2021في  سبتمبر 

 .2026سبتمبر  15نقطة أساس وتستحق هذه السندات في  130( لمدة ثالثة أشهر زئدا ليبور)سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن 
 

  المطلوبات األخرى  18
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 

  379.243 223.012 دائنة فوائد 
 49.941 54.190 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 507.024 425.419 ذمم دائنة
 125.874 136.865 مصروفات مستحقة

  221.077 441.290  شيكات إدارية
 59.617 49.493 صيلوحسابات دائنة برسم التح رسوم غير مكتسبة دخل

 795.081 547.530 (31)إيضاح  لألدوات المشتقةالسالبة  السوقيةالقيمة 
 -------------- --------------   
 1.877.799 2.137.857  
 ======== ======== 

 
مليون درهم  54.2ات المعرفة للموظفين، بلغت االلتزمات ضمن جدول االمتياز التقاعد الستحقاقات االكتواريةااللتزمات بناًء على حساب 

 2.9 خسائر: 2020) 2021ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  2.4 الخسائر االكتواريةمليون درهم(. بلغت  49.9: 2020)
  المترتبة على استحقاقات التقاعد.  الخسائر االكتواريةضمن ا مباشرة في الدخل الشامل األخر مليون درهم( تم االعتراف به

 
 يوضح الجدول ادناه الحركة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

 
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 

  50.826 49.941 يناير 1األرصدة كما في 
 7.965 10.397 خالل السنة المصروف

 2.916 2.367 في اإليرادات الشاملة األخرى اكتورايةخسائر 
 (11.766) (8.515) المكافأت المدفوعة والتعديالت خالل السنة

 -------------- --------------   
  49.941 54.190 ديسمبر 31األرصدة كما في 

 ======== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   
 المساهمين حقوق 19

 
  لرأس الما 19-1

 1 قيمة كل سهم عادي سهم 2.802.733.968من  2021ديسمبر  31بالكامل كما في  المدفوع والمصرح به األسهم العادية يتألف رأسمال
 .السنةخالل  رأسمال األسهم العادية المصرح بهلم يكن هناك أي تغير في  .(درهم 1قيمة كل سهم  سهم 2.802.733.968 :2020) درهم

بعد  %40وافق المساهمون على السماح لتملك األجانب في رأس مال البنك لغاية  2020مارس  11ة المنعقدة في في الجمعية العمومي
وتم السماح لألجانب بتداول أسهم  2020 يونيو 14الحصول على الموافقة من الهيئات التنظيمية. أتم البنك جميع المتطلبات التنظيمية في 

 البنك.
 

 األول سندات راس المال الشق 19-2
مليون درهم(  2.203.8مليون دوال أمريكي ) 600أصدرت المجموعة سندات رأس المال من الشق األول بلغت  2020أكتوبر  21في  

 سنوات و هي مدرجة  في يورونكست دبلن و ناسداك دبي. 6. ان هذه السندات غير قابلة لالستدعاء لمدة %6.00وبسعر فائدة سنوي مقداره 

 
ل من الشق األول هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة. تحتفظ المجموعة بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديرها سندات رأس الما

 الخاص. ال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال يعد اختيار البنك عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد.
 

عرض األدوات المالية. بحسب هذا المعيار ان هذه السندات  32ت هي بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم ان المعالجة المحاسبية لهذه السندا

قيد  تصنف كأداة حقوق ملكية وأن الفوائد التي تدفع على هذه السندات تحتسب كخصم من األرباح المستبقاة. كما ان المعالجة المحاسبية لتكلفة

لكية. ان هذه التكاليف هي تكاليف إضافية مرتبطة مباشرة بقيد يخص حقوق الملكية وإال كان من هذه السندات تحتسب كخصم من حقوق الم

 الممكن تجنبه.

 
 والنلامي امحتياطي القانوني 19-3

 ً من صافي أرباح  %10يجب تحويل ما ال يقل عن  2018( لعام 14وبالتوافق مع القانون االتحادي رقم ) للمجموعةاألساسي  للنظاموفقا
 ألف درهم 80 مبلغ تحويلتم  الحالية خالل السنةمن رأس المال.  %50حتى يبلغ هذا االحتياطي  والنظامي لسنة إلى االحتياطي القانونيا

 إن االحتياطي القانوني .لبلوغ الحد األدنى المطلوب بحسب المتطلبات التنظيمية( ال شيء: 2020) والنظامي إلى االحتياطي القانوني
 قابل للتوزيع إال في الحاالت التي يسمح بها القانون ذو الصلة. غير والنظامي

 
 امحتياطي العام   19-4

قد الغى متطلبات  2016يونيو  26ان النظام األساسي للمجموعة الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 
من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام. ان النظام األساسي السابق  %10االحتياطي العام. وبناء عليه من غير المطلوب تحويل 

من رأس المال.  %50كحد ادنى من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام حتى يبلغ هذا االحتياطي  %10للمجموعة يتطلب تحويل 
 أن االحتياطي العام يمكن استخدامه فقط بقرار من مجلس اإلدارة. 

 
 امحتياطي الرأسمالي 19-5

 كما ان هذا االحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.،  األساسية ألرض المبنى الرئيس للبنكيمثل هذا االحتياطي القيمة  
 

 احتياطي القيمة العادلة  19-6
األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تغطية و األخر الدخل الشاملبالقيمة العادلة من خالل  تمثل صافي التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات 

هذا االحتياطي  .التقاعد استحقاقات التزامات على مترتبة تراكمية وأرباح كما في تاريخ التقرير التي تحتفظ بها المجموعةللتدفقات النقدية  
 .حتى يتم تحقيقه للتوزيع على المساهمين غير متاح

 
 التوزيعات المقترحة   19-7

 (.  %20.0: 2020) %25.88توزيعات ارباح نقدية بنسبة مجلس اإلدارة  اقترحعتماد البيانات المالية الموحدة، كما في تاريخ ا
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 من التمويل اإلسالمي والدخل الفوائد دخل 20

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم  الفوائد دخل

 
 2.231.190 2.198.003 قروض وتسليفات 

 38.374 9.026 شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي 
 5.717 987 المستحق من البنوك

 األوراق المالية االستثمارية
 162.238 128.618 دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر سندات -  
 - 5.558 سندات دين بالتكلفة المطفأة -  

 -------------  ------------ 
 2.342.192 2.437.519  
 ------------- ------------ 

   من التمويل اإلسالمي الدخل 
 155.626 124.593 وتورق مرابحة
 272.215 222.362  اجارة

 ----------- ----------- 
 346.955 427.841 
 ----------- ----------- 
 ------------- ------------- 

 2.865.360 2.689.147 من التمويل اإلسالمي والدخلالفوائد  دخلإجمالي 
 ======== ======== 

 
 يتم احتساب دخل الفوائد بإستخدام معدالت الفائدة الفعلية.

 
 

 مودعي الودائع اإلسالمية والتوزيعات على مصروفات الفوائد  21
 2021 2020 

  ألف درهم ألف درهم  مصروفات الفوائد
 

 17.684 22.219 المستحق للبنوك 
 594.218 362.381 ودائع العمالء

 158.502 71.686 قروض متوسطة األجل سندات و
 ----------- ----------- 
 456.286 770.404  
 ----------- ----------- 

   ةالتوزيعات على مودعي الودائع اإلسالمي
 208.403 154.972  اإلسالمية للعمالء الودائع

 ---------- ----------- 
 154.972 208.403 
 ----------- ----------- 
 ----------- ----------- 

 978.807 611.258 مودعي الودائع اإلسالمية مصروفات الفوائد والتوزيعات علىإجمالي 
 ======= ======= 

 
وتتم الموافقة على لدى المجموعة.  ةالمخصصة إلى مودعي الودائع اإلسالميالدخل حصة من إن التوزيعات على المودعين تمثل ال

 لدى المجموعة. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التخصيص والتوزيع من قبل 
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 الرسوم والعمومت   دخلصافي  22

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
 215.694 273.928 أنشطة اإلقراض   

 190.894 187.415 أنشطة التمويل التجاري   
 253.157 297.577 العمليات والحسابات أنشطة

 105.834 249.292 بطاقات اإلئتمان وعموالت وساطة دخل
 ----------- ----------- 
 1.008.212 765.579  

 (114.296) (265.790) وعموالت الوساطة الئتمانمصروفات بطاقات ا
 ------------ ----------- 
 742.422 651.283 
 ======= =======  

 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  امست ماراتمن  األرباح  صافي 23

 
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 المحققة من بيع استثمارات ألرباح ا صافي
 2.048 3.452 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 األرباح غير المحققة من اإلستثمارات بالقيمة العادلة 
   22.578 - من خالل األرباح أو الخسائر  

 ------- ------- 
 3.452 24.626 
 ====  ====  

 
 دخل أخر 24

  
مليون درهم  41.7دخل إيجارات من العقارات االستثمارية والممتلكات المستحوذة من خالل سداد ديون بلغت  ريتضمن الدخل األخ

مليون  2 بلغت مستحوذة من خالل سداد ديون محتفظ بها للبيع أو ممتلكات عقارات أستثماريةارباح من بيع مليون درهم( و 32.6: 2020)
  مليون درهم(.  15.7: 2020درهم )

 

 صروفات المولفين والمصروفات األخرىم 25
 

مليون  271.6والمصروفات األخرى بلغت  مليون درهم( 555.9: 2020) مليون درهم 557.6بلغت مصروفات الموظفين 2021في عام 
ؤولية المسب ، المصاريف المتعلقةوالعموميةالمصروفات األخرى على المصاريف اإلدارية  وتشتمل ،مليون درهم( 215.7: 2020درهم )

المنتهية خالل السنة  العضاء مجلس اإلدارة المصاريفكما وتشتمل على  مليون درهم(. 5: 2020مليون درهم ) 2.9اإلجتماعية والبالغة 
  .لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلسلقاء اتعابهم  (مليون درهم2.8: 2020) مليون درهم 3.3والبالغة  2021ديسمبر  31في 

 
 إللتزمات اإليجاريةا     26

 

 المجموعة كمستأجر
 

 9.7: 2020)مليون درهم  10.6 والبالغةبإيجارات البنك  متعلقة على مصروفات مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى تشتمل
 : ديسمبر 31كما في  إللغاءالغير قابلة لفيما يتعلق بعقود اإليجار التشغلية  المستقبلية الحد األدنى لدفعات اإليجار. فيما يلي مليون درهم(

      
        2021  2020 
     ألف درهم  ألف درهم        

  7.564             7.148                أقل من سنة     
 1.532  -     من سنة إلى خمس سنوات

        ---------  --------- 
        7.148  9.096 
        =====  ===== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الربح امساسي والمخفض للسهم 27

 
التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات يتم احتساب الربح األساسي للسهم من خالل قسمة األرباح الصافية للمجموعة )

 سهماً  2.802.733.968( على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغ  رأس المال الشق األول سندات علىالمعاملة وتكلفة ة الفائد
 ً   .سهماً( 2.802.733.968: 2020ديسمبر  31) عاديا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يساوي  الربح األساسي للسهم حيث لم يكن هناك إصدار أسهم  2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31ان الربح المخفض للسهم كما في 
 يؤثر على الربح للسهم عند تنفيذه.

 
 النقد وما يعادله  28

 
 بيان التدفقات النقدية الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية: ضمن المدرج يتألف النقد وما يعادله  

 
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
 739.726 796.104 نقد في الصندوق     
  لدى المصرف المركزي األخرى األرصدةاالحتياطي القانوني و

 3.073.017 3.071.485       لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 9.350.000 10.800.000  شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي

 4.220.318 3.156.655 المستحق من البنوك
 ------------- ------------- 
 17.824.244 17.383.061 

 (2.420.934) (3.016.348) ناقصا: االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي
 المصرف المركزي بفترة لدى  إيداع متداولةناقصا: شهادات 

 (350.000) - استحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر          
 أكثر  اصلي ناقصا: المستحق من البنوك بفترة استحقاق تعاقدي

 (340.278) (735.059) من ثالثة أشهر          
  (942.140) (1.052.398) أقل من ثالثة أشهر صليأ المستحق للبنوك بفترة إستحقاق تعاقديناقصا:  

 -------------- --------------  
 13.020.439 13.329.709 

          ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 

   
 2021 

 ألف درهم
 

 2020 
 ألف درهم

 

 

     
  1.120.098  1.450.522 صافي أرباح للسنة

  -  (132.228) م:  الفائدة على سندات رأس المال الشق األولخص  
سااندات رأس المااال  المعاملاة علااى قيااد خصام: تكلفااة   

 الشق األول
 
(1.543) 

  
(7.950) 

 

  1.112.148  1.316.751 صافي الربح المعدل للسنة
  2.802.734  2.802.734 )ألف درهم( العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

  0.40  0.47 األرباح المعدلة للسهم )درهم(   
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الطارئة واملتزامات المطلوبات 29 

 
الطارئة التزامات ائتمانية بمنح اعتمادات مستندية وضمانات وهي مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة تجاه األطراف  باتالمطلوتمثل 

 مبالغقيمة التزامات المجموعة بخصوص التسهيالت االئتمانية المعتمدة وغير المسحوبة. وتمثل  الغير مسحوبة األخرى. وتمثل االلتزامات
للخسارة المحاسبية التي قد يتم االعتراف بها في تاريخ الميزانية العمومية في حالة اخفاق األطراف  األقصىالحد  المطلوبات الطارئة

 األخرى تماماً في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لما هو متعاقد عليه. 
 

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 الطارئة: المطلوبات
  2.883.465 2.961.640 اعتمادات مستندية  

  11.104.923 11.098.639 ضمانات 
 ---------------- -------------- 
 14.060.279 13.988.388 

 14.518.690 17.714.851 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
 

 اإللتزامات الرأسمالية:
 20.241 44.636 التزامات المصاريف الرأسمالية

 --------------- -------------- 
 28.527.319 31.819.766 الطارئة واإللتزامات المطلوباتلي إجما

 ========= ======== 
 

القانونية بواسطة البنك او على البنك. غير انه بناء على تقييم اإلدارة ال يوجد تأثير  المطالباتخالل دورة األعمال الطبيعة، تم رفع بعض 
 .ت القانونيةالمطالبامادي على النتائج المالية للبنك ألي من هذه 

 
مادية تستحق اإلفصاح  مخالفات أو غراماتيلتزم البنك بجميع القوانين ذات العالقة والتي تحكم اعماله وال يوجد لدى البنك اي علم بأية 

 عنها في البيانات المالية.
 

 االئتمانية نيابة عن العمالء الموجودات      30    

   
 مليون درهم(. 5.837.9: 2020مليون درهم ) 8.151.3انية نيابة عن العمالء مبلغ بلغت الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتم
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المشتقة  31

سوياً مع المبالغ االسمية التي تم تحليلها  تقة في تاريخ الميزانية العموميةالمالية المش لألدوات الموجبة والسالبة يبين الجدول أدناه القيم العادلة
تغيرات في وفقاً لفترات االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات التابعة لألدوات المشتقة وتعد األساس الذي يتم بناءاً عليه قياس ال

مؤشراً على تعرض المجموعة وبالتالي فإنها ال تعتبر معامالت القائمة في نهاية السنة، السمية حجم القيمة األدوات المشتقة. تحدد القيمة ا
ة ان وجدت، ان القيمة السوقية الموجبة وأيضا القيمة العادلة الموجب مخاطر االئتمان على تقتصرلمخاطر السوق.  وألمخاطر االئتمان 

 مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك مرتبطة بمركزها الدائن.
 

  2021ديسمبر  31
 

 القيمة 
 السوقية 
 الموجبة

 القيمة 
 السوقية 

 السالبة

 
 القيمة 
 امسمية

 
 أقل من 

  ال ة أشهر

                        
من  ال ة   
 أشهر إلى 

 سنة

 
إلى   من سنة

 خمس سنوات

 
اك ر من 

خمس 
  سنوات

 ألف درهم ألف درهم     ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
أدوات تغطية التدفقات 

 النقدية
       

 - - - 62.384 62.384 2.242 601 أسعار العمالتمبادلة 
 القيمةأدوات تغطية 

 العادلة
       

 36.730 120.334 - - 157.064 3.959 2.164 مبادلة أسعار الفائدة
عقود صرف عمالت    

 أجنبية آجلة
 اخرى ومشتقات

       

 الفائدة مبادلة أسعار
 

521.441 421.758 26.247.057 387.607 1.179.034 8.526.769 16.153.647 

 العمالت عقود صرف
 

78.624 56.114 9.049.380 4.545.218 4.372.559 131.603 - 

 - 4.317.256 787.038 83.000 5.187.294 50.131 50.144 العمالت  راتخيا

 326.450 1.008.823 233.651 - 1.568.924 13.326 13.735 خيارات أسعار الفائدة

 666.709 547.530 42.272.103 5.078.209 6.572.282 14.104.785 16.516.827 

 
 

 
  2020ديسمبر  31
 

 القيمة 
 السوقية 
 الموجبة

 لقيمة ا
 السوقية 
 السالبة

 
 القيمة 

 االسمية

 
 أقل من 

 ثالثة أشهر

                        
من ثالثة   
 أشهر إلى 

 سنة

 
من سنة إلى  خمس 

 سنوات

 
اكثر من 

خمس 
 سنوات 

 ألف درهم ألف درهم     ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
أدوات تغطية التدفقات 

 النقدية
       

 - 67.728 - - 67.728 6.414 - مبادلة أسعار العمالت
أدوات تغطية القيمة 

 العادلة
       

 36.730 243.023 - - 279.753 8.453 468 مبادلة أسعار الفائدة
عقود صرف عمالت      

أجنبية آجلة 
 ومشتقات اخرى

       

 مبادلة اسعار الفائدة
 

758.205 669.478 23.708.828 - 719.543 10.253.320 12.735.965 

 العمالت عقود صرف
 

50.869 46.259 9.795.238 587.869 7.840.902 1.366.467 - 

 - 1.746.376 461.603 - 2.207.979 56.506 56.539 خيارات العمالت

 326.450 773.035 - - 1.099.485 7.971 8.776 خيارات أسعار الفائدة

 874.857 795.081 37.159.011 587.869 9.022.048 14.449.949 13.099.145 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التحليل القطاعي 32

 

،  خلية لدى المجموعةاالد يكلية التقاريريرتكز التقسيم األساسي لقطاعات األعمال على الطريقة التي تدير بها المجموعة عملياتها و ه
، كان هناك العامخالل من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداؤها.  التنفيذيةوالتي يتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل  اللجنة 

مالء ما بين األعمال . وقد حصل هذا التغيير لتسهيل توزيع الععلى قطاعات األعمال المحفظةتغيير لهيكلية األعمال ولتوزيع 
لألعمال المصرفية  المفهوم المستحدث  المصرفية المؤسسية واألعمال المصرفية للشركات الكبرى، حيث يكون تركيز األولى على

لتتماشى مع العرض  للسنة السابقةإعادة عرض أرقام المقارنة  المؤسسية في حين تركز األخرى على الشركات اإلقليمية. وبناء عليه تم
 حالي.ال
 

تدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد إلى ومن الخزينة المركزية لتعكس توزيعات تكاليف التمويل. يتم تحميل الفائدة أودفعها إلى 
 قطاعات األعمال والفروع لتتطابق مع التمويل على أسعار تحويل األموال التي تساوي تقريبا تكلفة التمويل.

 
 قطاعات األعمال 

   
 رفية المؤسسية األعمال المص

 
تشتمل على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع ومنتجات التمويل التجاري  

 وحلول التجارة اإللكترونية لعمالء البنك من المؤسسات )متضمنة المؤسسات الحكومية(. 
 

 الكبرىاألعمال المصرفية للشركات 

 

تمويل التجاري ومنتجات الودائع إلى تشتمل على القروض وتمويل رأس المال العامل وال 

 .العمالء من الشركات الكبيرة 

 األعمال المصرفية لألفراد 
 

تشتمل على حسابات جارية وحسابات إدخار سهلة االستخدام وحسابات ودائع ذات سعر  

ثابت و قروض شخصية و تسهيالت سحب على المكشوف و  تمويل سيارات و منتجات 

روض و تسهيالت ائتمانية أخرى إلى العمالء ذات األعمال و تسهيالت ق عقاري رهن

 الصغيرة والعمالء من األفراد.

   

 التجارة واألعمال األخرى
 

المحفظة  ةيتولى هذا القطاع ترتيبات ومعامالت إدارة الميزانية العمومية باإلضافة إلى إدار 

لغرض المتاجرة وإدارة  االستثمارية الخاصة بالمجموعة والتعامالت في األدوات المشتقة

 المخاطر.

  
 القطاعات الجغرافية 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. نطاق جغرافي واحد وهوتعمل المجموعة في 

 
 
األعمال المصرفية  

 المؤسسية
 األعمال المصرفية 

 للشركات الكبرى
األعمال 

 المصرفية 
 لألفراد

 التجارة
 واألعمال األخرى

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره 
      2021ديسمبر  31

 114.212.596 27.382.737 13.291.649 40.744.312 32.793.898 الموجودات 
 ========= ======== ======== ======== ========= 

 100.645.382 9.312.631 31.613.171 15.144.970 44.574.610 المطلوبات 
 ========= ======== ======== ======== ========= 

      2020ديسمبر  31
 97.361.560 23.838.965 8.832.742 36.578.539 28.111.314 الموجودات 

 ========= ======== ======== ======== ========= 
 84.407.825 7.456.211 28.401.228 14.074.011 34.476.375 المطلوبات 

 ========= ======== ======== ======== ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 التحليل القطاعي )تابع(    32
 

 

األعمال المصرفية  
 المؤسسية

 األعمال المصرفية 
 للشركات الكبرى

األعمال 
 المصرفية 

 لألفراد

 التجارة
 واألعمال األخرى

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      2021ديسمبر  31

 2.077.889 (206.078) 574.536 1.090.358 619.073 صافي دخل الفوائد و صافي الدخل من التمويل اإلسالمي 
 1.105.109 159.159 409.110 265.844 270.996 الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 3.182.998 (46.919) 983.646 1.356.202 890.069 إجمالي الدخل التشغيلي

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 865.058 96.408 459.995 144.671 163.984 اح أ(المصروفات )إيض

 867.418 40.527 28.953 538.719 259.219 القيمة )إيضاح ب( صافي مخصصات انخفاض
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 423.203 683.390 488.948 136.935 1.732.476 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.450.522 (183.854) 494.698 672.812 466.866 صافي أرباح السنة
 ======= ======= ======= ======= ======= 

      2020ديسمبر 31 
 1.886.553 (250.102) 572.183 966.269 598.203 صافي دخل الفوائد و صافي الدخل من التمويل اإلسالمي 

 1.091.643 255.819 345.043 255.923 234.858 الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 

 2.978.196 5.717 917.226 1.222.192 833.061 إجمالي الدخل التشغيلي
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 

 807.306 86.674 440.298 128.087 152.247 المصروفات )إيضاح أ(
 1.050.792 11.684 111.996 308.571 618.541 صافي مخصصات انخفاض القيمة )إيضاح ب(

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 770.788 436.658 552.294 98.358 1.858.098 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.120.098 (92.641) 364.932 785.534 62.273 صافي أرباح السنة
 ======= ======= ======= ======= ======= 

 
 االستهالك واإلطفاء.تتضمن مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى و (أ)

لقاروض والتساليفات والتمويال اإلساالمي واالساتثمارات فاي األوراق اعلاى المساتحق مان البناوك و تتضمن مخصصات انخفااض القيماة (ب)

 والموجودات األخرى صافية من المبالغ المستردة. والبنوك المالية

 

 ألطراف الخارجية والدخل ما بين القطاعات:فيما يلي تحليل إلجمالي الدخل التشغيلي لكل قطاع ما بين الدخل من ا

 
 ما بين القطاعات              األطراف الخارجية           

 2021  2020   2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  

         
 254.297  218.451   578.764  671.618 المؤسسيةاألعمال المصرفية 

 (299.924)  (117.613)   1.522.116  1.533.815 للشركات الكبرىرفية األعمال المص
 330.064  218.038   587.162  765.608 األعمال المصرفية لألفراد

 (284.437)  (258.876)   290.154  211.957 واألعمال األخرى التجارة
 -------------  -------------   --------------  -------------- 

 -  -   2.978.196  3.182.998 إجمالي الدخل التشغيلي
 =======  =======   ========  ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 مع األطراف ذات العالقةواألرصدة العمليات  33

 
من رأس مال البنك، ان مؤسسة دبي  %20، تمتلك مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية 2020ديسمبر  31و  2021سمبر دي 31كما في 

  لإلستثمارات الحكومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي )"الحكومة"(.
 
 

. هم ذات العالقةوشركاتموعة لدى المج موظفي اإلدارةكبار ووأعضاء مجلس اإلدارة  مساهمي األغلبية في معامالت مع المجموعة  تدخل
 يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 
 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  
 المولفين

 
 أطراف حكومية ذات عالقة

 
 أطراف أخرى ذات عالقة

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 درهم    ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 - - 138.766 99.685 - - المستحق من البنوك
 والتسليفات قروض ال

 والتمويل اإلسالمي
 

150.208 
 

194.195 
 

1.482.351 
 

1.577.176 
 

2.427.352 
 

1.925.264 
 - - 715.360 565.379 - - االستثمار في األوراق المالية

 4.509 5.721 - - - - القبوالت
 3.294 4.319 - - - - اعتمادات مستندية

 101.619 24.576 207.585 79.778 - - ضمانات
التزامات منح تسهيالت ائتمانية 

 غير مسحوبة
 

11.001 
 

15.707 
 

79.882 
 

275.416 
 

354.037 
 

226.605 

 - - - 459.125 - - المستحق للبنوك

ودائع العمالء والودائع 
 اإلسالمية للعمالء

 
114.443 

 
112.264 

 
6.000.409 

 
4.631.362 

 
491.068 

 
443.840 

 69.691 79.041 41.408 39.924 8.387 6.458 دخل الفوائد والعموالت

 5.255 3.173 66.372 44.405 556 216 مصروفات الفوائد

توزيعات األرباح النقدية 
 المستلمة من الشركة الزميلة

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.992 

 
2.661 

 
 

ص الذين تكون لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المجموعة سواًء بطريقة إن كبار موظفي اإلدارة هم األشخا
 كان تنفيذياً أو غير ذلك(.جموعة )سواًء مجلس إدارة الممن أعضاء مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو 

 
 ات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا.تمثل األطراف األخرى ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واألطراف ذ

 
مليون درهم( لقاء اتعابهم لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن  2.8: 2020مليون درهم ) 3.3العضاء مجلس اإلدارة  المصاريف بلغت

 المجلس.
 2021 2020 

  ألف درهم ألف درهم امتيازات كبار مولفي اإلدارة
 

 21.599 20.392 الرواتب
 839 771 امتيازات نهاية الخدمة

 21.317 40.841    أخرىامتيازات 
  ===== ==== = 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر   34

 

 حوكمة المخاطر    34-1
 

لس اإلدارة )"المجلس"( مسؤول بصورة كاملة عن عمليات المجموعة واستقرار أوضاعها المالية، والتأكد من تلبية متطلبات ورعاية ان مج
مصالح المساهمين والمودعين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة األخرين. بما في ذلك المنظمين والمشرفين على القطاع المصرفي 

سؤول عن التوجيه اإلستراتيجي، واإلشراف العام على اإلدارة والرقابة الكافية مع األخذ بعين اإلعتبار الهدف األساسي أن المجلس م بالدولة.
كما أن المجلس مسؤول أيضاً عن اإلطار العام لحوكمة وإدارة المخاطر وعن تحديد استراتيجية إدارة  إلدامة النجاح والقيمة المستدامة للبنك.

د للمخاطر لدى المجموعة وضمان متابعة ورقابة المخاطر بصورة فعالة واالحتفاظ بها ضمن الحدود الموضوعة، إن المخاطر ووضع حدو
والقيمة نجاح الكافية مع الهدف النهائي المتمثل في تعزيز المراقبة الواإلداري مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه االستراتيجي، واإلشراف 

ً مسؤوالً عن وضع هيكل محدد بصورة واضحة إلدارة المخاطر باإلضافة إلى اعتماد كافة كما يكون  األجل للبنك. لةطوي المجلس أيضا
 السياسات واإلجراءات الخاصة بالمخاطر وإدارة كافة المخاطر المتعلقة بالمجموعة.

 
 لجنة المخاطراللجنة التنفيذية و  وهي لمجلسمنبثقة عن الجان  عدة  من أجل القيام بهذه المسؤولية بفاعلية تتم مساعدة مجلس اإلدارة من قبل

 والمكافأت. الترشيحات التدقيق ولجنة لجنةو
 

اللجنة التنفيذية ولجنة  من بإشرافومن خالل قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر بشكل فاعل وبشكل أساسي  العليا تقوم اإلدارةكما و
ولجنة الموارد  اإللتزامالمعلومات ولجنة  أمن مخاطرولجنة إدارة  االستثمارية ولجنة المشاريع الموجودات والمطلوبات ولجنة االئتمان

 .مخاطر العمليات إدارة ولجنة البشرية

 
 البيئة الرقابية 34-2

 
 قسم المخاطر لدى المجموعة  )أ(

 على ما يلي:  يتكون قسم المخاطر لدى المجموعة من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. ويشتمل دوره
 
  وضع استراتيجية وسياسة وإطار عام إلدارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات األعمال؛ 
 تقديم الدعم إلى المجموعة لتنفيذ هذا اإلطار؛ 

  جمع التحليالت الخاصة بتركزات وحساسية المخاطر في مختلف أقسام المجموعة؛ 

  والرقابة باإلضافة إلى تقديم المشورة إلى اإلدارة ومشاركة أفضل الممارسات العمل كمرجع فيما يتعلق باألمور الخاصة بالمخاطر
 وإجراء مراجعات خاصة بناءاً على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات؛

 و   إعادة الهيكلة المالية والتحصيالت وإدارة األعمال والحوكمة؛ 

 ت األعمال والتصدي لها لضمان المحافظة عليها بأسلوب فعال. تقديم تقييم مستقل حول إدارة المخاطر التي تنطوي عليها مجاال 

 
 

 قسم التدقيق الداخلي   )ب( 
يتمثل دور قسم التدقيق الداخلي لدى المجموعة بتقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية حول مالئمة وفاعلية تطبيق اإلجراءات المتعلقة بتحديد 

مجموعة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لمدى االلتزام بالقوانين وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تواجهها ال
 واللوائح واإلجراءات التنظيمية وقياس االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة. كما يقدم قسم التدقيق الداخلي خدمات ذات طبيعة استشارية

 . أو اإلدارة دد من لجنة التدقيقلى طلب محيتم تقديمها بصورة عامة بناءاً ع
 

دارياً ثقة عن مجلس اإلدارة وكذلك يتبع إالمنب الذي يتبع لجنة التدقيق التدقيق الداخلي لقسم المسؤول الرئيسيتتم إدارة هذا القسم من قبل 
 للرئيس التنفيذي للمجموعة. 

 
ن اإلدارة، وذلك بغرض تمكينه من التقييم الُمطلق ألنشطة اإلدارة التدقيق الداخلي استقالل تنظيمي ع يمتلك قسم، فاعلألداء دوره بشكل 

حق الوصول الكامل والمطلق، في جميع األوقات، لكافة الوثائق والسجالت والموظفين في  يمنحهوالموظفين. إن ميثاق التدقيق الداخلي 

 .للمجموعة والرئيس التنفيذي نبثقة عن مجلس اإلدارةالم حق الوصول المباشر إلى رئيس لجنة التدقيق لديهالمجموعة. عالوة على ذلك، 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تابع( 34

 
 البيئة الرقابية )تابع(    34-2

 
 بع()تاقسم التدقيق الداخلي  )ب( 

 
 بما يلي: لتحديد ما إذا كانت مهام التدقيق الداخلي تتم على نحو فعال، تقوم لجنة التدقيق

 ؛مرة كل سنة تقييم مدى مالءمة ميثاق التدقيق الداخلي 

 ومرة كل سنة تقييم مدى كفاية الموارد المتاحة، سواء من حيث المهارات والتمويل ، 

 ( سنوات من مراجعين مؤهلين ومستقلين من خارج المجموعة.5ألقل مرة واحدة كل )، على ارعاية عملية تقييم خارجية مستقلة 

  
 قسم الرقابة الداخلية   )ج(  
 

لمجموعة مسؤولية وضع والحفاظ على وجود نظام رقابة داخلية سليم وإجراءات رقابية تتوافق مع ا وإدارةتقع على عاتق مجلس اإلدارة 
 إدارة المجموعة والجهات التنظيمية الخارجية؛ ويكون هذا النظام قادرا على ضمان وتحقيق ما يلي:المعايير الدولية وتفي بمتطلبات 

 دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة من قبل المجموعة؛ 

 فاعلية وكفاءة األنشطة التشغيلية للمجموعة؛ 

 و فاعلية اإلجراءات الموضوعة لحماية موجودات وممتلكات المجموعة؛ 

 .التوافق مع القوانين والتشريعات واللوائح السارية والسياسات المتعلقة باإلجراءات التشغيلية الداخلية 

 
ة تعمل إدارة المجموعة وبشكل مستمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقدرتها على تحقيق األهداف المرجو

 منها والعمل على تعزيزها.
 
 تمل مهام ومسؤوليات القسم دون حصر على ما يلي: تش
 
 ضمان االلتزام بالسياسات التشغيلية واإلجراءات واألنظمة الرقابية المطبقة لدى المجموعة؛ 

  ضمان تطبيق أنظمة رقابية داخلية مالئمة بحيث تعمل هذه األنظمة بصورة فاعلة وفقاً للتصميم الموضوع لها وفي الوقت المناسب؛ 

 عة الدورية لنظام الرقابة الداخلية لدى المجموعة لتحديد المجاالت التي يشوبها ضعف األنظمة الرقابية الداخلية والمجاالت التي المراج
تفتقد لألنظمة الرقابية والمجاالت التي توجد بها أنظمة رقابية زائدة تؤدي إلى عدم الفاعلية التشغيلية باإلضافة إلى اقتراح أساليب 

 لتعديلها؛ 

  تمكين اإلدارة من اجراء مراجعة سنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقارير حول نتائج هذه المراجعة؛ و 

  .متابعة األنشطة التشغيلية ومتابعة الضوابط التشغيلية التي تتم ممارستها لضمان تطبيقها في الوقت المناسب وبصورة فعالة 

 
 الومكافحة امحتياإلمت ال  )د(      

 
جميع القوانين واألنظمة والتعليمات والتوجيهات ومعايير إلى التأكد من إمتثال المجموعة ل تعتبر عملية مراقبة اإلمتثال مهمة مستقلة تهدف

 السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات التنظيمية.
 

النزاهة ومعايير السلوك المهنية لدى المجموعة بغرض تعزيز ثقافة  تعزيز قيمار يقوم مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة في إط
 االلتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات والمعايير السارية التي تشكل هدفاً أساسياُ ينبغي تحقيقه.

 
 بما يلي: االحتيال  و مكافحة غسيل األموالو اإلمتثال تتمثل رسالة ودور قسم

 
  وتقييم ومتابعة ومراقبة مخاطر اإلمتثال بصورة مالئمة جنباً إلى جنب مع أقسام األعمال واإلجراءات الرقابية األخرى؛ ضمان تحديد 

  ضمان المام اإلدارة العليا بصورة تامة باألمور والخطط الهامة المتعلقة باإلمتثال التخاذ القرار المناسب؛ 

 ر المفاجئ" من خالل نشر التوعية الخاصة باإلمتثال في مختلف أقسام المجموعة؛المساهمة في تعزيز ثقافة اإلمتثال الدائم "غي 

  احداث التوافق الالزم بين خطط اإلمتثال السنوية واستراتيجيات وأهداف األعمال؛ و 
 ( الوفاء بالتوقعات التنظيمية ومتطلبات قانون االمتثال الضريبي لحساب األجانب األمريكي(FATCA رير المتعارف معايير التقا  و

 . (CRS) عليها
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تابع(  34

 
 البيئة الرقابية )تابع(    34-2

 
  )تابع( ومكافحة امحتيال اإلمت ال )د( 

  

 حتيالمكافحة اإل
والتحقيق في حوادث االحتيال  عن ، وهي وحدة متخصصة تساعد في تحديد والكشفللتحقيق ومكافحة االحتيالوحدة  المجموعةيوجد لدى 

 الغرض من ذلك هو ادارة و فحص قابلية موجودات واستردادها. هذه الحوادثالمحتملة أو الفعلية بما في ذلك تقدير الخسائر الناجمة عن 
بنك لمخاطر االحتيال واإلجراءات الهادفة للحد منها ورفع مستوى الوعي عن االحتيال بين الموظفين وأصحاب المصلحة ال وعمليات
 اآلخرين.

 
 إطالق النفير )هـ( 

 
تم تصميم مجموعة ترتيبات بهدف تمكين الموظفين من اإلبالغ بصورة سرية عن اية شكوك حول أي مخالفات محتملة، والتمكين من إجراء 

لتحقيقات في هذه الشكوك ومتابعتها بصورة مستقلة ومتحفظة من خالل سياسة إطالق النفير. تخضع تلك الترتيبات إلى إشراف لجنة التدقيق  ا
 .اإلدارة التنفيذية للمجموعةواإللتزام وتتم بالتنسيق مع 

 

 سياسة امفصاح   34-3
 

المصرف المركزي لدولة المتطلبات والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن  قامت المجموعة بوضع سياسة لالفصاح لضمان االلتزام بكافة
وسوق دبي اإلمارات العربية المتحدة )جهة التشريع المحلية( و معايير التقارير المالية الدولية وهيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات 

 المالي. 
 علومات المالية لدى المجموعة: في ما يلي المالمح الرئيسية لسياسة اإلفصاح عن الم

 
 حدود المعلومات المادية   أ(

 
للبيانات المالية لألهداف العامة وتم اتخاذ هذه  لمستخدمين األوليينليؤثر على القرارات قد تعتبر المعلومات هامة إذا كان حذفها أو تحريفها 

أن مادية البيانات المالية تتوقف على حجم البند  منشأة محددة. حول تقرير ، التي تقدم معلومات ماليةالبيانات المالية هالقرارات بناء على هذ
على  أو الخطأ الذي تم الحكم عليه في الظروف الخاصة التي تم فيها حذفه أو تحريفه، وتعتبر المعلومات هامة كذلك إذا كان من شأنها التأثير

المادية حتى ال يتم حذف أو تحريف أية  هميةألل نوعية عة بوضع حدودسعر السهم . ومن أجل ضمان وجود افصاحات كافية، تقوم المجمو
 معلومات هامة وفي الوقت ذاته عدم المساس بالوضع التنافسي للمجموعة.     

 
 نطاق عمل الضوابط   ب( 

  
اجعة من أجل ضمان االفصاح بصورة صحيحة وعادلة، قامت المجموعة بوضع ضوابط تشتمل على إجراءات تفصيلية التمام ومر

 اإلفصاحات المالية. 
 

 امفصاح     ووسيلةتكرار  ج( 
 

إعداد البيانات المالية الموحدة الكاملة التي تلتزم بمتطلبات معايير  بصورة ربع سنوية بينما يتميتم االفصاح عن النتائج المالية المرحلية 
عالقة المطبقة في الدولة وتعليمات هيئة األوراق المالية والسلع والقوانين ذات ال 3التقارير المالية الدولية والدعامة الثالثة من بازل 

. يتم االفصاح عن المعلومات الهامة غير العامة من ويتم االفصاح عنها بشكل سنوي واالرشادات األخرى الصادرة عن المصرف المركزي
 خالل الوسائل التالية: 

 يانات المالية الموحدة والمدققة بصورة سنوية على الموقع اإللكتروني لكل من تحميل البيانات المالية المراجعة بصورة ربع سنوية و الب
 ؛  وناسداك دبي سوق دبي المالي وهيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات

  ؛للبنكنشر البيانات المالية الموحدة الربع سنوية والسنوية على الموقع اإللكتروني 

 لوب يضمن نشرها على نطاق واسع؛ موعة في الصحف العربية واالنجليزية بأسنشر تقرير اإلدارة عن نتائج المج 

 ات المالية الموحدة المدققة، قائمة بأسماء اعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة نشر التقرير السنوي للمجموعة والذي يحتوي على البيان
 و التنفيذية باإلضافة إلى قائمة الشركات التابعة والمملوكة.

  على الموقع االلكتروني للبنك  بصورة ربع سنوية وسنوية. ير المتعلقة بعالقات المستثمرينالتقار نشر 
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 إدارة المخاطر المالية   35

 
 مقدمة ونلرة عامة  أ(

 
 للمخاطر الرئيسية التالية:  إن المجموعة معرضة

 
 ؛مخاطر االئتمان 
  ؛مخاطر السيولة 

 ؛ ومخاطر السوق 

 المخاطر التشغيلية 
 

. وتمثل قدرة المجموعة على تحديد وتقييم ومتابعة وإدارة كل نوع من أنواع هذه وانشطتهاتتعرض المجموعة لمخاطر متأصلة في أعمالها 
 دائها وسمعتها. المخاطر عامل هام في استقرارها المالي وأ

 
يتم وضع سياسات للتحكم بالمخاطر لدى المجموعة ولتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها ولوضع الحدود المقبولة ونقاط التحكم فيها 
ولرقابتها وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق 

إلى خلق بيئة تحكم نظامية وبناءة  يب واإلدارة،من خالل معايير وإجراءات التدر التي يتم تقديمها. تهدف المجموعة،والمنتجات والخدمات 
 حيث يعي فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 

 
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراجعة مدى مسؤولة عن متابعة مدى االلتزام بسياسات وإ المخاطر التابعة لمجلس اإلدارةتكون لجنة 

في أداء  لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارةمالئمة اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. تتم مساعدة 
مة الرقابية واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر هذه المهام من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بإجراء مراجعات منتظمة وخاصة لألنظ

 بالمجموعة.      لجنة التدقيقو لجنة المخاطر التابعة لمجلس األدارة ويتم تقديم  تقارير حول نتائج هذه المراجعة إلى
 

ها والطرق يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياسات
 المستخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 

 
 مخاطر امئتمان  ب( 

 

تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر في حال عدم تمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتزاماته 
القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي األرصدة لدى المصرف المركزي، المستحق من البنوك،  بصورة رئيسية من والناشئةالتعاقدية 

تم عرض مخاطر التزامات القروض  رير المالية. ألغراض التقاموجودات مالية أخرى والتزامات القروض وعقود الضمانات المالية،
تتم إدارة مخاطر  ،. ألغراض إدارة المخاطرن للقروض والتسليفات والتمويل اإلسالميوعقود الضمانات المالية من ضمن مخاطر االئتما

  .بصورة مستقلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمحتفظ بها  االستثماراتاالئتمان الناجمة عن 
 
 إدارة مخاطر االئتمان (1)

 
 

 :لمجموعة من خالل المراجعة المستمرة وتحديث ما يليالدى مخاطر االئتمان مسؤولية إدارة  لجنة االئتمان تتولى
 

 ؛سياسات االئتمان وضع 

 ؛وتجديدها التسهيالت االئتمانية علىلموافقة التفويض لهيكل  وضع 

 ؛مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان 

 ؛وقطاعات العملالجغرافية  واالقاليمألطراف المقابلة لمخاطر ا الحد من تركيزات التعرض 

 بتصنيفات المخاطر لدى المجموعة؛اظ فتحواال وضع 

 وضع واالحتفاظ بإجراءات المجموعة لقياس مخاطر االئتمان المتوقعة؛ 

  المتفق عليها؛ و اتبحدود التعرض األعمالوحدات  مدى التزاممراجعة 

 .تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية  35

  
 مخاطر امئتمان  )تابع( ب( 

 
 تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية (2)

لتطوير درجات مخاطر االئتمان لتصنيف االئتمان من خالل لجنة االئتمان  بتكليفمن أجل تخفيض مخاطر االئتمان، قامت المجموعة  
إطار  التصنيف االئتماني على تعتمد معلوماتيحتوي إطار عمل نظام درجات مخاطر االئتمان على عدة تصنيفات.  .التعثر احتماليةدرجة 

ويأخذ بعين االعتبار عند التحليالت طبيعة  خطر التعثر ومن خالل الخبرة في تقييم االئتمان.للتنبؤ ب من المعطيات يتم تحديدها كمؤشر
 االئتمان وفئة المستلف. يتم تعريف درجات التصنيف االئتماني باستخدام عوامل كمية ونوعية كمؤشر لمخاطر التعثر.

 
التعثر عن  تم تحديد ووضع درجات مخاطر االئتمان لتعكس مخاطر التعثر عن السداد مع زيادة مخاطر االئتمان. يتغير الفرق في مخاطر

السداد بين الدرجات مع زيادة مخاطر االئتمان. يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر ائتمان محددة عند االعتراف المبدئي استناداً إلى 
المعلومات الحالية. تكون  سالمعلومات المتاحة حول الطرف المقابل. تتم مراقبة كافة التعرضات ويتم تعديل درجة مخاطر االئتمان لتعك

جراءات المراقبة المتبعة عامة ومصممة حسب نوع التعرض. فيما يلي المعلومات التي تستخدم عادةً لمراقبة بيان المخاطر الخاصة إ
 بالعمالء:

 سجل الدفعات وتحليل تواريخ االستحقاق؛ 

 مدى استخدام الحد الممنوح؛ 

 المهلة )المطلوبة والممنوحة(؛ 

 االقتصادية؛التغيرات في األعمال والظروف المالية و 

 المعلومات المتعلقة بالتصنيف االئتماني المقدمة من قبل وكاالت التصنيف الخارجية؛ 

 بالنسبة لتعرضات األفراد: المعلومات التي تم انشاؤها داخلياً حول سلوك العمالء ومقاييس القدرة على تحمل التكاليف إلخ...؛ و 

 ول عليها من خالل المراجعة الدورية لسجالت العمالء بما في ذلك مراجعة بالنسبة لتعرضات الشركات: المعلومات التي تم الحص

 البيانات المالية المدققة والتغيرات في القطاع المالي الذي يزاول فيه العميل أنشطته، حيثما كان ذلك متاحاً. 

 
تقوم المجموعة بتجميع  مالية التعثر.تستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كمدخالت أساسية لتحديد هيكل التعرضات لمخاطر احت

المعلومات عن األداء والتعثر عن السداد حول تعرضاتها لمخاطر االئتمان والتي يتم تحليلها حسب االختصاص أو المنطقة وحسب نوع 
 المنتج والمقترض وحسب درجة مخاطر االئتمان. 

 
نماذج إحصائية وتقوم بتقدير العمر المتبقي لتعرضات احتمالية التعثر  تقوم المجموعة بتحليل كافة المعلومات التي تم جمعها باستخدام 

مثل  مدخالل اإلقتصاد الكليوكيف من الممكن أن تتغير مع مرور الوقت. تتضمن العوامل التي يتم أخذها باالعتبار عند إجراء ذلك 
تقوم المجموعة بتكوين "سيناريو أساسي" للتوجهات  وأسعار المنازل.المؤشرات اإلقتصادية الرئيسية وأسعار النفط وإشغال الفنادق 

المستقبلية لمتغيرات اقتصادية مشابهة باإلضافة إلى مجموعة من سيناريوهات محتملة ومتوقعة أخرى. تستخدم المجموعة تلك التنبؤات 
  والتي تعتبر ذات احتمالية مرجحة لتعديل تقديراتها فيما يتعلق باحتمالية التعثر عن السداد.

 
على حدة. إن المعايير  متستخدم المجموعة معيار مختلف لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير لكل متعهد بااللتزا 

 المستخدمة هي التغيرات الكمية باإلضافة إلى التغيرات النوعية في احتمالية التعثر.
 

وعة بأن مخاطر ائتمان أصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي بغض النظر عن نتائج التقييم المذكور أعاله، تفترض المجم 
 يوماً مالم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وموثوقة تثبت عكس ذلك. 30عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة تزيد عن 

 
المستخدمة في تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وهذا يعني لدى المجموعة إجراءات متابعة موضوعة للتأكد من فعالية المعايير  

ظر أنه يتم تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض لمخاطر التعثر. تقوم المجموعة بإجراء اختبارات دورية لتصنيفاتها للن
 ة في التصنيف في الوقت المناسب. فيما إذا كانت عوامل مخاطر االئتمان التي أدت إلى التعثر مبينة بدق

 
قات الخسائر الناجمة عن التعثر هي الخسائر المحتملة عند التعثر، استخدام المعلومات االستشرافية االقتصادية، التي تمثل الفرق بين التدف 

اجمة عن التعثر بناًء على نسب التحصيل يتوقع البنك الخسائر النالنقدية المتعاقد عليها المستحقة و التدفقات التي يتوقع البنك استالمها. 
 المعلومات االستشرافية االقتصادية. والتاريخية كما يأخذ بعين االعتبار تقييم وقيمة  اي ضمانات مرتبطة باألصل المالي، 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

  
 مخاطر امئتمان  )تابع( ب( 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (3)

)هـ(، تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة بالنظر إلى مخاطر التعثر على مدى أقصى  1-1-3كما هو موضح في اإليضاح 
ر االئتمان )بما في ذلك خيارات التمديد(. ولكن بالنسبة لألدوات المالية مثل بطاقات فترة تعاقدية تكون المجموعة معرضة خاللها لمخاط

االئتمان وتسهيالت السحب على المكشوف التي تتضمن قرض وعنصر التزام غير مسحوب، فإن قدرة المجموعة التعاقدية لطلب السداد 
ئتمان إلى مدى فترة اإلنذار التعاقدي. بالنسبة لتلك األدوات المالية غير المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة لخسائر اال موإلغاء االلتزا

تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الفترة التي تكون المجموعة من خاللها معرضة لخسائر االئتمان ويكون من غير 
مان. ال يوجد لتلك األدوات المالية أجل أو خطة سداد ثابتة الممكن تخفيف خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئت

ات ولها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. ولكن ال تقوم المجموعة في سياق األعمال اليومية االعتيادية بتطبيق الحق التعاقدي بإلغاء هذه األدو
فقط عندما ترى المجموعة ازدياداً في مخاطر االئتمان على  المالية. وذلك بسبب إدارة تلك األدوات المالية على أساس جماعي وتتم إلغاؤها

مستوى التسهيل. يتم تقدير الفترة األطول بالنظر إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموع اتخاذها للتخفيف من خسائر 
إلى التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في  االئتمان المتوقعة مثل تخفيض الحدود وإلغاء التزام القرض. تمتد أقصى فترة تعاقدية

 المطالبة بسداد مبالغ مدفوعة مقدماً أو إلغاء التزام القرض أو الضمان.
 

 قروض المعاد هيكلتها والتفاوض بشأنها ال (4)

، ونتيجةً لذلك ا المقترضنظراً لألزمات المالية التي يواجهه تتمثل القروض المعاد التفاوض في شروطها بالقروض التي تمت إعادة هيكلتها

قامت المجموعة بتقديم تنازالت من خالل الموافقة على أحكام وشروط تكون أكثر مالئمة للمقترض من تلك التي قامت المجموعة بتقديمها 

ين تحصيله مبدئياً والتي ما كانت المجموعة لتوافق عليها في خالف ذلك. يتم عرض القرض كجزء من القروض المعاد التفاوض بشأنها لح

 مأو سداده بشكل مبكر أو شطبه. تقوم اإلدارة بمراجعة التطورات المتعلقة بالقروض المعاد التفاوض بشأنها بشكل مستمر لضمان االلتزا

 بالشروط في كافة األوقات. 

  التعرض لمخاطر االئتمان (5)

ً الفوائد المعلقة وخسائر  تقوم المجموعة بقياس تعرضها لمخاطر االئتمان استناداً إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ناقصا
 انخفاض القيمة, إن وجدت. 

 
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 2021ديسمبر  31

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     المستحق من البنوك

 3.156.655 - - 3.156.655 العاملة
 (2.056) - - (2.056) ت خسائر انخفاض القيمةمخصصا

 3.154.599 - - 3.154.599 صافي القيمة الدفترية

     
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     القروض والتسليفات
 74.363.100 - 7.234.414 67.128.686 العاملة

 6.102.103 6.102.103 - - المصنفة
 (4.023.818) (2.765.530) (662.964) (595.324) مخصصات خسائر انخفاض القيمة

 76.441.385 3.336.573 6.571.450 66.533.362 صافي القيمة الدفترية
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 التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( (5)

 
 
 

 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 2020ديسمبر 31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     المستحق من البنوك
 4.220.318 - - 4.220.318 العاملة

 (1.424) - - (1.424) مخصصات خسائر انخفاض القيمة

 4.218.894 - - 4.218.894 صافي القيمة الدفترية

     
 اإلجمالي المرحلة ال ال ة المرحلة ال انية  المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     القروض والتسليفات
 63.883.734 - 8.377.726 55.506.008 العاملة

 5.165.565 5.165.565 - - المصنفة
 (3.760.727) (2.589.828) (517.923) (652.976) مخصصات خسائر انخفاض القيمة

 65.288.572 2.575.737 7.859.803 54.853.032 صافي القيمة الدفترية

 
 

 : صنفت ضمن المرحلة األولى2020كما في تاريخ التقرير ) ضمن المرحلة األولى لقم تم تصنيف اإلستمارات في األوراق المالية
 (.والمرحلة الثانية
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 احتياطي انخفاض القيمة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (6)

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي  9أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهاته المتعلقة بالمعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9متنوعة الخاصة بالتطبيق والتأثيرات العملية على البنوك نتيجةً لتطبيق المعيار رقم يتناول التحديات ال

 المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"التوجيهات"(. 

للمصرف المركزي والمعيار  28/2010لتعميم رقم من التوجيهات، فإن المطابقة بين األحكام العامة والخاصة بموجب ا 4-6وفقاً للبند رقم  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، على النحو التالي: 9رقم 

 
 

  2021   2020   
   ألف درهم  ألف درهم  

      انخفاض القيمة )جماعي( خسائر مخصصات
الصادر من المصرف  28/2010مخصصات جماعية تحت التعميم رقم 

 مركزي ال
 

1.210.773 
  

1.092.625 
  

من المعايير  9صا: مخصصات المرحلة األولى والثانية بحسب المعيار رقم قنا
 الدولية إلعداد التقارير المالية*

 
1.258.288 

  
1.170.899 

  

 ---------------------  ---------------------   
   -  - انخفاض القيمة* المخصصات الجماعية المحولة إلى احتياطي خسائر

 ---------------------  ---------------------   
      
      

      انخفاض القيمة )محدد( خسائر مخصصات
الصادر من المصرف  28/2010مخصصات محددة تحت التعميم رقم 

 المركزي 
 

2.506.119 
  

2.328.085 
  

من المعايير الدولية  9المعيار رقم  صا: مخصصات المرحلة الثالثة بحسبقنا
 إلعداد التقارير المالية*

 
2.765.530 

  
2.589.828 

  

 ---------------------  ---------------------   
   -  - المخصصات المحددة المحولة إلى احتياطي خسائر انخفاض القيمة*

 ---------------------  ---------------------   
      

   -  - إجمالي المخصصات المحولة إلى أحتياطي خسائر انخفاض القيمة
  

 
 

  

 
 

  

 
بحسب المصرف المركزي ، من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المخصصات  9المخصصات بحسب المعيار رقم في حال تخطي *

 .يمةإلنخفاض الق اي مبالغ إلى احتياطي المخصصاتال يتطلب تحويل 

 

 مخصصات انخفاض القيمة (7)

ً إلجراءات مراقبة المجموعة، يتم تحديد مقدار  كما هو مذكور أعاله ضمن الجزء الذي يتناول الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان، وفقا
يوماً. هذا هو الحال  30مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر، وعلى أبعد تقدير عندما يمتد التأخر في السداد لمدة الزيادة الملموسة في 

بشكل رئيسي بالنسبة للقروض وسلفيات العمالء وبشكل محدد لتعرضات اقتراض األفراد، حيث يوجد لتعرضات اقتراض الشركات 
 والتعرضات األخرى معلومات محددة أكثر عن المقترض يتم استخدامها لتحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان. يقدم الجدول أدناه تحليل

 جمالي القيم الدفترية للقروض وسلفيات العمالء حسب تأخرها في السداد.إل
 

ال تتعرض الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة حيث يعكس قياس القيمة العادلة الجودة 
 االئتمانية لكل أصل.   
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 ات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيان
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35

 
 مخاطر امئتمان )تابع(   ب( 

 

 )تابع(مخصصات انخفاض القيمة  (7)
 

ليل تركزات حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي. إن تح  قروضها الخاضعة النخفاض في القيمةمجموعة بمتابعة تركزات تقوم ال
 حسب القطاع مبين أدناه:  ا/ تحت إعادة الجدولة(المعاد جدولته وضالقر)ما عدا  القروض الخاضعة النخفاض في القيمة

 
 

 

 
  

 2021ديسمبر  31

 
 القروض الخاضعة 
 منخفاض في القيمة

 
 الضمانات 

 
 مخصص محدد

 وفائدة معلقة

 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

  23.088 45.670 82.056 عالتصني
  315.411 404.691 745.325 اإلنشاءات
  383.755 1.952.791 2.117.046 العقارات
  202.661 63.160 275.295 التجارة

  7.323 17.769 23.119 النقل والتخزين 
  335.783 281.843 795.078 الخدمات
  41.577 304.783 308.620 الضيافة

  1.122.392 319.939 1.222.983 المالية والتأمين المؤسسات
  53.314 104.282 140.253 رهن عقاري –الشخصية 
  49.453 54.389 115.213 نظامية -الشخصية 

  226.279 43.928 277.100 أعمال -فردية
  4.494 11 15 أخرى

 --------------- -------------- --------------  
  2.765.530 3.593.256 6.102.103 لدفتريةاإجمالي القيمة  

 ======== ======== ========  
     
 
  

 2020ديسمبر  31

 
 القروض الخاضعة 
 منخفاض في القيمة

 
 الضمانات 

 
 مخصص محدد

 وفائدة معلقة

 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

  116.622 34.813 188.282 التصنيع
  110.961 41.346 226.666 اإلنشاءات
  331.816 919.186 1.187.036 العقارات
  176.626 112.938 352.698 التجارة

  6.915 19.397 24.170 النقل والتخزين 
  379.969 479.613 849.523 الخدمات
  128.485 - 132.912 الضيافة

  955.661 472.107 1.401.322 المؤسسات المالية والتأمين
  107.531 120.962 198.565 رهن عقاري –صية الشخ

  104.767 113.623 207.491 نظامية -الشخصية 
  159.040 85.173 324.137 أعمال -فردية
  11.435 70.978 72.763 أخرى

 --------------- -------------- --------------  
  2.589.828 2.470.136 5.165.565 إجمالي القيمة الدفترية 

 ======== ======== ========  
     

جميع القروض الخاضعة النخفاض في القيمة في منطقة جغرافية واحدة هي دولة اإلمارات العربية المتحدة. ان قيمة الضمانات تتركز 
 محددة بالقيمة األدنى لإلئتمان أو قيمة الضمان القابلة للتحصيل.

 
 191.0: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 281.3لة العائدة للقروض منخفضة القيمة نات غير الممولالئتما تبلغ القيمة الدفترية اإلجمالية 

 مليون درهم(.  
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35

 
 ان )تابع(  مخاطر امئتم ب( 

 
  سياسة شطب القروض  (8)

 
اللجنة التنفيذية المنبثقة من ( عندما تقرر المتوقعة تقوم المجموعة بشطب قرض/استثمار في سندات دين )مع أي مخصصات النخفاض القيمة

لومات مثل التراجع الحاد أن القرض/الضمان ال يمكن تحصيله. ويتم التوصل إلى هذا القرار بعد األخذ باالعتبار بعض المعمجلس اإلدارة 
في الوضع المالي للمقترض/المصدر وهو األمر الذي يترتب عليه عدم قدرة المقترض/المصدر على دفع االلتزامات المترتبة عليه أو أن 

 استنفذت. المتحصالت الممكن تحصيلها من الضامن لن تكون كافية لتغطية كافة التعرضات أو ان كافة الجهود الممكنة لتحصيل المبلغ قد
 

 حالة تجاوز موعد االستحقاق لمنتج معين. على ترتكز القرارات الخاصة بشطب المبالغ الصغيرة على القروض القياسية 
 

 الضمانات (9)
 

تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والتسليفات على شكل مبالغ نقدية أو ضمانات أو رهونات أو حجوزات على عقارات أو أي 
ى الموجودات. ترتكز تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمانات التي يتم تقييمها وقت االقتراض وتتم مراقبتها فيما بعد ضمانات أخرى عل

ولم يتم االحتفاظ  دين والمبالغ المستحقة من البنوك،في سندات ال االستثماراتبصورة دورية. بصورة عامة، ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل 
 . 2020أو  2021ديسمبر  31ات في بمثل هذه الضمان

 

 للضمانات حسب انواعها:يبين الجدول التالي تحليل 

 
 

      2021            2020 

    ألف درهم            ألف درهم      

 3.950.065         3.320.629    مرهونة ودائع
              32.588.290            38.647.650                عقارات

       198.798                  241.353    رهن على عقارات
                1.775.986               2.789.227     رهن أسهم 
                    267.992                 267.668    بنكيةضمانات 

                     200.073                  193.587     ذهب
 166.253          94.849    تأمين القروض          

        42.592                    28.773     أخرى
      ----------------             ----------------                          

  39.190.049        45.583.736    إجمالي الضمانات
      =========         ========= 
 
 األدنى لمبلغ القرض أو قيمة الضمان. للقيمة المحددةثل المبالغ أعاله قيمة الضمانات تم
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35

 
 مخاطر امئتمان )تابع(   ب( 

 تالتركزا (10)
 

ادية مماثلة األمر الذي يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر تنشأ التركزات عندما يزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتص
 ف األخرى. توضح الجداول التالية تركزات المخاطر االئتمانية حسب قطاع األعمال، الموقع الجغرافي والعملة. بصورة مماثلة بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظرو

 
 2021تركزات مخاطر امئتمان حسب القطاع لعام 

 
 
 
 

 تركزات حسب القطاع

 القروض 
والتسليفات 

والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 المستحق 
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

ومحفلة  كيةالمل
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 والموجودات األخرى

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
 المطلوبات 

  الطارئة
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 1.332.329 1.979.898 4.627.352 - - 239.535 - 4.387.817 التصنيع
 5.902.260 1.226.942 5.458.048 - - - - 5.458.048 اإلنشاءات
 828.527 4.255.423 24.821.510 - 6.779 - - 24.814.731 العقارات
 9.415.005 3.182.692 7.599.868 - - - - 7.599.868 التجارة

 81.758 117.657 3.936.424 - - 56.280 - 3.880.144 النقل والتخزين 

 911.736 1.303.159 5.239.515 - 47.328 141.066 - 5.051.121 الخدمات

 67.502 311.315 2.337.033 - - - - 2.337.033 الضيافة

 1.771.656 872.845 12.771.082 95.051 281.389 2.013.557 3.156.655 7.224.430 المؤسسات المالية والتأمين

 94.635 349.765 20.870.050 13.871.485 - 4.939.297 - 2.059.268 يئات الحكوميةاله

 - - 7.454.864 - - - - 7.454.864 رهن عقاري –الشخصية 

 48.029 2.666.848 5.462.188 - - - - 5.462.188 نظامية –الشخصية 

 1.785 250.003 976.207 - - - - 976.207 أعمال -فردية 

 946.267 1.198.304 9.467.318 4.441.744 - 1.266.090 - 3.759.484 أخرى
 ---------------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------------- -------------- -------------- 

 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 إجمالي القيمة الدفترية
 ========= ========= ======== ======= ======== ========== ========= ========== 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35

 
 طر امئتمان )تابع(  مخا ب( 

 
 )تابع( التركزات (10) 

 2020تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع لعام 
  
 
 
 

 تركزات حسب القطاع

 القروض 
والتسليفات 

والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 المستحق 
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

الملكية ومحفلة 
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 موجودات األخرىوال

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
 المطلوبات 

 الطارئة 
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 957.782 1.090.296 3.572.209 - - 243.160 - 3.329.049 التصنيع
 6.407.140 1.032.297 5.000.476 - - - - 5.000.476 اإلنشاءات
 544.394 3.434.515 23.452.580 - 5.007 74.385 - 23.373.188 العقارات
 8.621.190 2.923.733 6.579.571 - - - - 6.579.571 التجارة

 56.381 189.579 2.789.105 - - 68.635 - 2.720.470 النقل والتخزين 

 977.757 958.510 5.570.754 - 66.816 184.419 - 5.319.519 الخدمات

 7.268 352.862 2.576.351 - - - - 2.576.351 الضيافة

 1.575.901 1.574.405 12.800.083 88.514 322.373 2.354.808 4.220.318 5.814.070 المؤسسات المالية والتأمين

 1.218 160 14.573.010 12.423.017 - 816.026 - 1.333.967 الهيئات الحكومية

 - - 4.036.946 - - - - 4.036.946 رهن عقاري –الشخصية 

 28.480 1.890.088 4.952.897 - - - - 4.952.897 نظامية -الشخصية 

 2.400 225.157 1.241.197 - - - - 1.241.197 أعمال -فردية 

 780.804 847.088 7.923.256 4.024.690 - 1.126.968 - 2.771.598 أخرى
 ---------------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------------- -------------- -------------- 

 19.960.715 14.518.690 95.068.435 16.536.221 394.196 4.868.401 4.220.318 69.049.299 إجمالي القيمة الدفترية
 ========= ========= ======== ======= ======== ========== ========= ========== 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35
 مخاطر امئتمان )تابع(   ب( 

 )تابع( التركزات (10)
 ئتمان حسب الموقع الجغرافيتركزات مخاطر ام

 

 
 
 

 2021ديسمبر  31

 
 القروض 

والتسليفات والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 المستحق 
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

ومحفلة  الملكية
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 والموجودات األخرى

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
 لوباتمطال

الطارئة 
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  تركزات حسب الموقع الجغرافي
           

 17.435.768 17.158.691 100.359.678 18.408280 55.944 5.640.784 197.982 76.056.688 اإلمارات العربية المتحدة 
 791.190 16.584 2.486.271 - - 930.336 208.745 1.347.190 مجلس التعاون الخليجي دول 

 332.808 330.876 982.403 - 254.949 - 276.221 451.233 الشرق األوسط
 368.556 188.489 1.353.737 - 124 119.027 649.463 585.123 أوروبا

 423.581 - 2.167.732 - 24.479 668.271 1.470.018 4.964 الواليات المتحدة األمريكية
 1.970.431 19.593 2.247.862 - - 1.150.634 128.148 969.080 آسيا

 79.155 618 1.423.776 - - 146.773 226.078 1.050.925 أخرى
 --------------- -------------- -------------- ------------ --------------- --------------- -------------- -------------- 

 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 الدفتريةإجمالي القيمة 
 ======== ======= ======= ====== ======== ======== ======= ======= 

 
 

 2020ديسمبر  31

 
 القروض 

والتسليفات والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 ستحق الم
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

ومحفلة  الملكية
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 والموجودات األخرى

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
المطلوبات 

الطارئة 
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  تركزات حسب الموقع الجغرافي
           

 16.007.701 13.876.016 85.720.660 16.536.221 99.802 2.415.610 388.829 66.280.198 اإلمارات العربية المتحدة 
 205.471 4.044 1.501.944 - - 954.783 388.547 158.614 دول مجلس التعاون الخليجي 

 105.523 15.702 966.222 - 272.075 - 54.281 639.866 الشرق األوسط
 2.018.056 82.451 1.351.798 - 294 62.209 834.808 454.487 أوروبا

 502.446 313.348 2.725.361 - 22.025 404.790 2.296.645 1.901 الواليات المتحدة األمريكية
 1.091.720 868 1.758.471 - - 990.521 112.359 655.591 آسيا

 29.798 226.261 1.043.979 - - 40.488 144.849 858.642 أخرى
 --------------- -------------- -------------- ------------ --------------- --------------- -------------- -------------- 

 19.960.715 14.518.690 95.068.435 16.536.221 394.196 4.868.401 4.220.318 69.049.299 إجمالي القيمة الدفترية
 ======== ======= ======= ====== ======== ======== ======= ======= 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(   35

 
 ئتمان )تابع(  مخاطر ام ب( 

 )تابع( التركزات (10)
 

 تركزات مخاطر امئتمان حسب العملة 
 

 
 
 

  2021ديسمبر  31

 
 القروض 

والتسليفات والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 المستحق 
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

ومحفلة  الملكية
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 والموجودات األخرى

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
المطلوبات 

الطارئة 
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  تركزات حسب العملة
         

 11.087.646 13.527.099 82.615.301 17.531.504 54.107 2.761.320 - 62.268.370 الدرهم اإلماراتي 
 10.313.843 4.187.752 28.406.158 876.776 281.389 5.894.505 3.156.655 18.196.833 *العمالت األخرى

 ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- 
 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 الدفترية ي القيمة إجمال

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ======== ======== 

         
 
 
 

 2020ديسمبر  31

 
 القروض 

والتسليفات والتمويل 
 اإلسالمي

 
 

 تحق المس
 من البنوك

 
 

 سندات 
 الدين

 
 سندات حقوق

ومحفلة  الملكية
 المحافل

 
 النقد وامرصدة لدى
 المصرف المركزي

 والموجودات األخرى

 
 

 مجموع
 التعرض الممول

 
 إلتزامات 

 غير
 مسحوبة

 
 المطلوبات

الطارئة 
 والقبومت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  تركزات حسب العملة
         

 10.539.873 11.518.279 71.410.836 15.564.570 71.823 - - 55.774.443 الدرهم اإلماراتي 
 9.420.842 3.000.411 23.657.599 971.651 322.373 4.868.401 4.220.318 13.274.856 العمالت األخرى*

 ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- 
 19.960.715 14.518.690 95.068.435 16.536.221 394.196 4.868.401 4.220.318 69.049.299 إجمالي القيمة الدفترية

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ======== ======== 

 
أن أغلبية الموجودات المقومة بالعمالت األخرى هي بعملة الدوالر األمريكي التي يرتبط الدرهم اإلماراتي بها.*
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر المالية )تابع(إدارة   35

 
 مخاطر التسوية  ج( 

 
قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى التعرض للمخاطر عند تسوية المعامالت أو الصفقات التجارية. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر التعرض 

و الموجودات األخرى المستحقة وفقاً لخسارة ناجمة عن عدم قدرة الطرف المقابل على اإليفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو األوراق المالية أ
لالتفاقيات التعاقدية. نادراً ما يحدث تأخير في إجراء التسوية وتتم رقابة تلك التأخيرات وتحديد حجمها كجزء ضمن إطار عمل السياسة 

 الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال وإدارة المخاطر التشغيلية. 
 

تقوم المجموعة بالحد من تلك المخاطرعن طريق إجراء التسويات من خالل وكيل تسوية / تصفية مالت سبة ألنواع معينة من المعابالن
لضمان تسوية الصفقات التجارية فقط عند استيفاء كال الطرفين التزامات التسوية التعاقدية. تشكل حدود التسوية جزءاً من عملية رقابة 

ن قبول مخاطر التسوية على صفقات التسوية الحرة يتطلب اعتمادات خاصة بالمعاملة أو خاصة االعتماد / الحد االئتماني المذكورة أعاله. إ
 بالطرف المقابل من قسم إدارة المخاطر بالمجموعة. 

 
 مخاطر السيولة د( 
 

يق تقديم نقد أو موجودات والتي يتم أدائها عن طر تتمثل مخاطر السيولة بالصعوبات التي قد تواجهها المجموعة لإليفاء بالتزاماتها المالية
وعدم القدرة  المتعاقد عليها. وتشتمل على المخاطر من عدم القدرة على تمويل الموجودات في تواريخ االستحقاق وبالمعدالت مالية أخرى

ستحق. يمكن أن باإلضافة إلى عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات عندما ت اإلطار الزمني المطلوبعلى تسييل أصل ما بسعر معقول وضمن 
 تنشأ مخاطر السيولة من تقلبات السوق أو تخفيض التصنيفات االئتمانية مما قد يؤدي إلى تالشي بعض مصادر التمويل. 

 
 إدارة مخاطر السيولة (1)
 

ت والتوجيهات تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل قسم الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات بما يتوافق مع اإلرشادات التنظيمية والسياسا
الداخلية. يتمثل منهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة بضمان وجود التمويل الكافي لديها من مصادر مختلفة بصورة دائمة للوفاء 
بمطلوباتها عند استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتعريض سمعة 

 وعة إلى الضرر.المجم
 

يتم الحصول على النقد باستخدام تشكيلة متنوعة من األدوات بما في ذلك ودائع العمالء، والقروض متوسطة األجل، وأدوات سوق المال، 
ية ، ورأس المال. يقوم قسم الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات بمراقبة وضع سيولة الموجودات والمطلوبات المالالمساندةوالديون 

بين  والتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من األعمال الحالية والمستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة موجودات سائلة قصيرة األجل وودائع فيما
البنوك لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية. تتم مراقبة وضع السيولة اليومي ويتم إجراء اختبار خطورة بطرق متعددة تغطي كل من ظروف 

 لسوق االعتيادية وغير االعتيادية. ا
 

 
 تشتمل إجراءات إدارة سيولة المجموعة، والتي يتم تنفيذها في المجموعة وتتم مراقبتها من قبل خزينة المجموعة، على ما يلي:

 

 تطلبات. ويشمل ذلك  على يتم إدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بالم
لتسهيل النشاطات تعويض األرصدة عند استحقاقها أو إقتراض العمالء لها.  تحتفظ المجموعة بحضور نشط في سوق المال العالمي 

 ؛التمويلية
 

 قات النقدية؛االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية السيولة بحيث يتم تسييلها بسهولة وبسرعة كحماية من أي انقطاع غير متوقع في التدف 

 

  المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ مراقبة مؤشرات سيولة الميزانية العمومية مقابل 

 

 دارة التركزات واستحقاقات الديون؛ وإ 

 

  سيولة.لل حاجة طارئةلتغطية اي في سندات الدين  إستثماراتهاتفاقيات اعادة شراء مع عدة بنوك تتيح للبنك اعادة شراء 
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 ري ش.م.ع.بنك دبي التجا
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35
 

 مخاطر السيولة )تابع( د( 
 
 التعرض لمخاطر السيولة (2)
 

صادر األموال المستقرة )مقياس نظامي( والذي إن المقياس الرئيسي المستخدم من قبل المجموعة لقياس مخاطر السيولة هى التسليفات إلى م
. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باستخدام المعدالت/ المعلومات التالية (%86.33: 2020) 2021ديسمبر  31كما في % 88.0يبلغ 

 بصورة مستمرة لقياس مخاطر السيولة:

 معدل الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات؛ 

  و إلى الودائع؛معدل صافي القروض 

  المستقرة إلخ( تتم مراقبتها داخليا ويتم اطالع مجلس مصادر التمويل  صافيونسبة )متضمنة نسبة التغطية للسيولة،  3نسب بازل
 االدارة عليها بشكل ربع سنوي.

  
سداد التعاقدية؛ وذلك دون األخذ لقد تم إيجاز تفاصيل إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة في الجدول التالي اعتماداً على ترتيبات ال

عاقدية باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية المحددة من واقع تاريخ االحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. لقد تم تحديد تواريخ االستحقاق الت
 التعاقدي.  للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق

 
 : 2021ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

  
 اإلجمالي 

 من شهر إلى أقل من شهر واحد
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة  

 من سنة  
 سنوات   5إلى 

 5أك ر من 
 سنوات

م يوجد 
 استحقاق  ابت

 ألف درهم ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
        الموجودات

 النقد واألرصدة لدى المصرف 
 المركزي 

 
14.667.589 

 
11.651.241 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.016.348 

 - - 374.048 285.761 73.210 2.421.580 3.154.599  ، بالصافيالمستحق من البنوك
القروض والتسليفات والتمويل 

 ، بالصافياإلسالمي
 

76.441.385 
 

6.787.082 
 

3.725.212 
 

14.242.581 
 

29.860.839 
 

21.825.671 
 
- 

 - 2.362.842 3.145.531 1.128.681 1.595.551 758.716 8.991.321 االستثمارية األوراق المالية
 95.051 - - - - - 95.051 االستثمار في شركة زميلة

 191.406 - - - - - 191.406 ، بالصافياالستثمارات العقارية
 309.425 - - - - - 309.425 الممتلكات والمعدات

 - 96.001 304.582 5.405.800 1.370.649 164.178 7.341.210  قبوالت بنكية
 1.529.353 - - - - 1.491.257 3.020.610 ، بالصافيالموجودات األخرى

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 
 5.141.583 24.284.514 33.685.000 21.062.823 6.764.622 23.274.054 114.212.596 إجمالي الموجودات 

 ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======= 
        وحقوق المساهمين  المطلوبات

 - - 2.955.126 661.669 974.164 1.529.255 6.120.214 المستحق للبنوك 
ودائع العمالء والودائع 

 اإلسالمية للعمالء
 

82.721.669 
 

42.514.907 
 

13.405.746 
 

25.167.648 
 

1.621.182 
 

12.186 
 
- 

 - - 2.033.048 551.442 - - 2.584.490 األجل  وقروض متوسطة سندات
 مستحقات متعلقة بالقبوالت

 البنكية 
 

7.341.210 
 

164.178 
 

1.370.649 
 

5.405.800 
 

304.582 
 

96.001 
 
- 

 46.241 - - - - 1.831.558 1.877.799 المطلوبات األخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 

 46.241 108.187 6.913.938 31.786.559 15.750.559 46.039.898 100.645.382 إجمالي المطلوبات  
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

 الفجوة المتمثلة 
 بحقوق المساهمين

 
13.567.214 

 
(22.765.844) 

 
(8.985.937) 

 
(10.723.736) 

 
26.771.062 

 
24.176.327 

 
5.095.342 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35
 

 مخاطر السيولة )تابع( د( 
 التعرض لمخاطر السيولة )تابع( (2)

 : 2020ديسمبر  31ا يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في فيم
  

 اإلجمالي 
 من شهر إلى أقل من شهر واحد

 أشهر  3
 أشهر  3من 

 إلى سنة  
 من سنة  

 سنوات   5إلى 
 5أك ر من 

 سنوات
م يوجد 

 استحقاق  ابت
 درهم ألف ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

        الموجودات
 النقد واألرصدة لدى المصرف 

 المركزي 
 

13.162.743 
 

10.741.809 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.420.934 

 - - 176.575 162.611 - 3.879.708 4.218.894 المستحق من البنوك، بالصافي 
القروض والتسليفات والتمويل 

 اإلسالمي، بالصافي
 

65.288.572 
 

9.521.406 
 

4.311.593 
 

7.997.610 
 

24.442.437 
 

19.015.526 
 
- 

 - - 3.954.837 936.717 297.410 73.633 5.262.597 األوراق المالية االستثمارية
 88.514 - - - - - 88.514 االستثمار في شركة زميلة

 191.469 - - - - - 191.469 االستثمارات العقارية، بالصافي
 290.025 - - - - - 290.025 الممتلكات والمعدات

 - 836.892 13.721 2.992.317 239.469 1.889.928 5.972.327 قبوالت بنكية 
 1.170.427 - - - - 1.715.992 2.886.419 الموجودات األخرى، بالصافي

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 
 4.161.369 19.852.418 28.587.570 12.089.255 4.848.472 27.822.476 97.361.560 إجمالي الموجودات 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 
        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 - - 1.680.885 2.094.375 72.737 934.752 4.782.749 المستحق للبنوك 
ودائع العمالء والودائع 

 اإلسالمية للعمالء
 

69.750.833 
 

33.715.926 
 

13.281.091 
 

22.255.391 
 

472.122 
 

26.303 
 
- 

 - - 1.172.260 591.799 - - 1.764.059 سندات وقروض متوسطة األجل 
 مستحقات متعلقة بالقبوالت

 البنكية 
 

5.972.327 
 

1.889.928 
 

239.469 
 

2.992.317 
 

13.721 
 

836.892 
 
- 

 43.433 - - - - 2.094.424 2.137.857 المطلوبات األخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 

 43.433 863.195 3.338.988 27.933.882 13.593.297 38.635.030 84.407.825 إجمالي المطلوبات  
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

 الفجوة المتمثلة 
 بحقوق المساهمين

 
12.953.735 

 
(10.812.554) 

 
(8.744.825) 

 
(15.844.627) 

 
25.248.582 

 
18.989.223 

 
4.117.936 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

  
 الطارئة واإللتزامات االئتمانية الخاصة بالمجموعة:  للمطلوباتيوضح الجدول المبين أدناه اإلستحقاقات 

 
  

 اإلجمالي 
 أقل من 

 شهر واحد

 من شهر إلى
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة  

 من سنة  
 سنوات   5إلى 

 5أك ر من 
 سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       2021ديسمبر  31

 7.680.121 1.036.737 2.060.885 1.802.902 1.479.634 14.060.279 ةالطارئ المطلوبات
 6.335.623 3.242.875 2.903.896 2.198.757 3.033.700 17.714.851 اإللتزامات اإلئتمانية

 -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ------------ 
 14.015.744 4.279.612 4.964.781 4.001.659 4.513.334 31.775.130 اإلجمالي 

 ========= ========= ========= ========= ========= ======== 
       

       2020ديسمبر 31 
 4.382.609 831.106 3.385.870 1.527.476 3.861.327 13.988.388 المطلوبات الطارئة

 5.835.348 3.046.174 1.906.955 817.594 2.912.619 14.518.690 اإللتزامات اإلئتمانية
 -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ------------ 

 10.217.957 3.877.280 5.292.825 2.345.070 6.773.946 28.507.078 اإلجمالي 
 ========= ========= ========= ========= ========= ======== 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35
 

 مخاطر السيولة )تابع( د( 
 
 عرض لمخاطر السيولة )تابع(الت (2)
 

 : للمجموعة لمطلوبات الماليةمخصومة لالغير  الجدول أدناه التدفقات النقدية التعاقديةيبين  
 
 

  
 اإلجمالي 

أقل من شهر 
 واحد

 من شهر إلى
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة  

 من سنة  
 سنوات   5إلى 

 ألف درهم  درهم  ألف ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  2021ديسمبر  31
      

 2.957.882 824.967 976.385 1.530.119 6.289.353 المستحق للبنوك 
ودائع العمالء والودائع اإلسالمية 

 للعمالء
 

82.959.416 
 

42.517.039 
 

13.429.088 
 

24.951.178 
 

2.062.111 
 2.162.153 559.732 - - 2.721.885 سندات وقروض متوسطة األجل 

 400.583 5.405.800 1.370.649 164.178 7.341.210 متعلقة بالقبوالت البنكيةمستحقات 
 - - - 665.967 665.967 المطلوبات األخرى

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 7.582.729 31.741.677 15.776.122 44.877.303 99.977.831 إجمالي المطلوبات 

 ======== ======== ======== ======== ======== 

 
 
 

  
 اإلجمالي 

أقل من شهر 
 واحد

 من شهر إلى
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة  

 من سنة  
 سنوات   5إلى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  2020ديسمبر  31
      

 1.802.569 2.142.305 72.774 934.819 4.952.467 المستحق للبنوك 
ودائع العمالء والودائع اإلسالمية 

 للعمالء
 

69.312.835 
 

32.980.462 
 

13.296.186 
 

22.394.660 
 

641.527 
 1.281.447 598.510 - - 1.879.957 سندات وقروض متوسطة األجل 
 850.613 2.992.317 239.469 1.889.928 5.972.327 مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية

 - - - 742.456 742.456 المطلوبات األخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 4.576.156 28.127.792 13.608.429 36.547.665 82.860.042 إجمالي المطلوبات 
 ======== ======== ======== ======== ======== 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 
 مخاطر السوق هـ(

 
وأسعار أدوات حقوق الملكية ، وأسعار أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق ، مثل معدالت الفائدة ، المخاطر من إن مخاطر السوق هي 

المجموعة و / أو قيمة أدواتها المالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق بهدف  دخلصرف العمالت األجنبية وهامش االئتمان على 
 . ضمن الحدود المقبولة المتعلقة بمخاطر السوقتحقيق أعلى عائد 

 
 إدارة مخاطر السوق (1)
 

تتم مراقبتها عن كثب من قبل قسم إدارة  المتعلقة بمخاطر السوق وتحويلها إلى حدودلمخاطر المقبولة ل حدودالبوضع لقد قام مجلس اإلدارة 
 المخاطر كما يتم اإلبالغ عنها بشكل يومي إلى اإلدارة العليا وتتم مناقشتها شهرياً من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.

 
التجارية وغير التجارية مع إلقاء المسؤولية الشاملة على عاتق  االستثماريةلسوق بين المحافظ تقوم المجموعة بتوزيع تعرضها لمخاطر ا

لجنة الموجودات والمطلوبات. يعتبر قسم إدارة المخاطر مسؤوالً عن تطوير سياسات إدارة المخاطر التفصيلية وعن أعمال المراجعة 
 الموجودات والمطلوبات.  اليومية الخاصة بتطبيقها وتخضع لمراجعة واعتماد لجنة

 
 غير التجارية االستثماريةالمحافظ  –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  (2)

اً على تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمالية أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر تأثيراً سلبي
ة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة الفجوات في أسعار الفائدة وتوافق الصل ذات والدخلقيمة األدوات المالية 

برقابة  يقوم قسم إدارة المخاطر بالمجموعةنماذج إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل وضع قيود على اعتماد إعادة التسعير. 
ن  رفع التقارير عن اي خروقات ان حصلت إلى اإلدارة العليا للمجموعة. تقوم لجنة بشكل يومي وهو مسؤول ع االلتزام بتلك الحدود

  الموجودات والمطلوبات بمراجعة التقارير بشكل شهري.
 

. ورأس المال النظاميالفائدة  دخلباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم تأثير التغيرات الممكنة في تحركات اسعار الفائدة على صافي 
 الفائدة ورأس المال النظامي: دخليما يلي تأثير حركة معدل الفائدة على صافي وف
 
 
 

       2021        2020 
 الفائدة دخلصافي    الفائدة دخلصافي    
 نقطة 100 نقطة 50 نقطة 100 نقطة 50 

 أساس أساس أساس أساس 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 192.382 87.137 212.579 98.793 زيادة اسعار الفائدة

 
 (159.421) (79.813) (144.340) (72.191) إنخفاض اسعار الفائدة
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 

 مخاطر السوق )تابع(  هـ(
 

 :فيما يلي ملخص لوضع حساسية اسعار الفائدة لدى المجموعة بناء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية وتواريخ اإلستحقاق، أيهما أقرب
 

 
غير معرضة  2021ديسمبر  31

 ألسعار الفائدة
أشهر إلى  3من  أشهر 3أقل من 

 أشهر 6
أشهر  إلى  6من  
 سنة

 
 أك ر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم م ألف دره 
       الموجودات

النقد واألرصدة لدى المصرف 
 المركزي 

 
3.867.589 

 
10.800.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14.667.589 

 3.154.599 - 384.800 - 348.274 2.421.525 ، بالصافيالمستحق من البنوك
القروض والتسليفات والتمويل 

 الصافي، باإلسالمي
 

6.102.104 
 

67.117.528 
 

4.218.765 
 

1.014.259 
 

2.012.547 
 

80.465.203 
 (4.023.818) - - - - (4.023.818) الخسائر االئتماينة المتوقعة
 8.991.321 5.060.801 66.092 952.409 2.576.523 335.496 األوراق المالية االستثمارية
 95.051 - - - - 95.051 االستثمار في شركة زميلة

، االستثماريةالعقارات 
 بالصافي

 
191.406 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
191.406 

 309.425 - - - - 309.425 الممتلكات والمعدات
 7.341.210 - - - - 7.341.210 بنكيةقبوالت 

 3.020.610 - - - - 3.020.610 ، بالصافيالموجودات األخرى
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 114.212.596 7.073.348 1.465.151 5.171.174 80.842.325 19.660.598 إجمالي الموجودات
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

       المطلوبات 
 6.120.214 1.564.211 342.752 318.917 3.894.334 - ق للبنوك المستح

ودائع العمالء والودائع 
 اإلسالمية للعمالء

 
29.230.074 

 
26.690.580 

 
13.255.472 

 
11.912.176 

 
1.633.367 

 
82.721.669 

سندات وقروض متوسطة 
 األجل 

 
- 

 
1.962.637 

 
621.853 

 
- 

 
- 

 
2.584.490 

 لقبوالتمستحقات متعلقة با
 البنكية

 
7.341.210 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.341.210 

 1.877.799 - - - - 1.877.799 المطلوبات األخرى
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 100.645.382 3.197.578 12.254.928 14.196.242 32.547.551 38.449.083 إجمالي المطلوبات 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 13.567.214 3.875.770 (10.789.777) (9.025.068) 48.294.774 (18.788.485) فجوة حساسية اسعار الفائدة
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

فجوة حساسية اسعار الفائدة 
 المتراكمة

 
(18.788.485) 

 
29.506.289 

 
20.481.221 

 
9.691.444 

 
13.567.214 

 
 

 ========= ======== ======== ========= ========  
 13.567.214      متمثلة بحقوق المساهمين

      ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 

 

 مخاطر السوق )تابع(  هـ(
غير معرضة  2020ديسمبر  31

 ألسعار الفائدة
أشهر إلى  3من  أشهر 3أقل من 

 أشهر 6
ر  إلى أشه 6من  
 سنة

 
 أك ر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
       الموجودات

النقد واألرصدة لدى المصرف 
 المركزي 

 
3.812.743 

 
9.350.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13.162.743 

 4.218.894 - 52.797 - 1.294.459 2.871.638 المستحق من البنوك، بالصافي
القروض والتسليفات والتمويل 

 اإلسالمي، بالصافي
 

5.165.565 
 

56.965.327 
 

3.635.414 
 

971.100 
 

2.311.893 
 

69.049.299 
 (3.760.727) - - - - (3.760.727) الخسائر االئتماينة المتوقعة
 5.262.597 3.858.051 668.228 268.489 73.633 394.196 األوراق المالية االستثمارية
 88.514 - - - - 88.514 االستثمار في شركة زميلة

العقارات االستثمارية، 
 بالصافي

 
191.469 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
191.469 

 290.025 - - - - 290.025 الممتلكات والمعدات
 5.972.327 - - - - 5.972.327 قبوالت بنكية

 2.886.419 - - - - 2.886.419 الموجودات األخرى، بالصافي
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 97.361.560 6.169.944 1.692.125 3.903.903 67.683.419 17.912.169 إجمالي الموجودات
 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

       المطلوبات 
 4.782.749 472.296 601.430 281.790 3.338.370 88.863 المستحق للبنوك 

ودائع العمالء والودائع 
 اإلسالمية للعمالء

 
24.449.981 

 
22.547.036 

 
9.901.474 

 
12.353.917 

 
498.425 

 
69.750.833 

سندات وقروض متوسطة 
 األجل 

 
- 

 
1.143.244 

 
620.815 

 
- 

 
- 

 
1.764.059 

 مستحقات متعلقة بالقبوالت
 البنكية

 
5.972.327 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.972.327 

 2.137.857 - - - - 2.137.857 المطلوبات األخرى
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 84.407.825 970.721 12.955.347 10.804.079 27.028.650 32.649.028 إجمالي المطلوبات 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 12.953.735 5.199.223 (11.263.222) (6.900.176) 40.654.769 (14.736.859) فجوة حساسية اسعار الفائدة
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

فجوة حساسية اسعار الفائدة 
 المتراكمة

 
(14.736.859) 

 
25.917.910 

 
19.017.734 

 
7.754.512 

 
12.953.735 

 
 

 ========= ======== ======== ========= ========  
 12.953.735      المساهمين متمثلة بحقوق

      ========= 

 
 
 

بشكل عام من قبل قسم الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات والذي يستخدم  االستثماريةتتم إدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة للمحافظ 
العامة الناشئة عن أنشطة األوضاع شتقة إلدارة والتسليفات إلى البنوك والودائع من البنوك واألدوات الم األوراق المالية االستثمارية

 للمجموعة. تتحمل إدارة الموجودات والمطلوبات مخاطر أسعار الفائدة من األعمال عن طريق عملية تسعير األرصدة المحولة.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 

 مخاطر السوق )تابع(  هـ(
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 

ن تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر من أن تتقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ م
ويتم  عن كثبالمراكز بالعمالت األجنبية. تتم رقابة  المراكزقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على األدوات المالية بالعمالت األجنبية. ل

ديسمبر كان لدى المجموعة التعرضات الصافية  31استخدام استراتيجية التحوط إلبقاء هذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة. كما في 
 التالية بالعمالت األجنبية:

 
         

 لتعرض للمخاطرصافي ا     
 صافي أوضاع  العملة

 المخاطر الحالية

 أوضاع المخاطر
 اآلجلة

 
2021 

 
2020 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 (529.888) 431.867 (3.073.890) 3.505.757 دومر أمريكي
 42.166 (3.743) 2.183.554 (2.187.297) عمالت خليجية
 (717) 1.821 1.414 407 جنيه استرليني

 7.465 (306) 4.667 (4.973) ين ياباني
 20.928 2.375 582.820 (580.445) يورو

 5.064 9.745 (8.838) 18.583 عمالت أخرى

 

 

 
 :3فيما يلي ملخص لمتطلبات رأس المال مقابل مخاطر السوق بموجب المنحى المعياري من بازل 

 

 
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 

 4.110 2.828 عمالت األجنبيةمخاطر ال
 61.074 73.592 مخاطر اسعار الفائدة

 -------- -------- 
 76.420 65.184 
 ===== ===== 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع( 35

 
 حقوق الملكيةمخاطر  (و

 
 لقد قامت المجموعة بتحديد سياستها فيما يتعلق بالمحافظ التجارية من حيث األدوات التي يسمح للمجموعة بالمتاجرة فيها. يتم أداء نشاط

إيقاف متاجرة محدود في سوق األسهم، وتتم مراقبته من قبل إدارة المخاطر بحيث يتماشى مع توصيات لجنة االستثمار. تتم مراقبة حدود 
يف باإلضافة لقد قامت المجموعة بتصنبصورة يومية ويتم إبالغ اإلدارة العليا بشأنها. االستثماريةالخسارة وكذلك الحدود الوطنية للمحافظ 

 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمحفظة حقوق ملكية كإستثمارات 
 

 لحقوق الملكية: امست ماريةتحليل المحافل 
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 حقوق الملكية المتاجر بها بصورة عامة )مدرجة(:
 93.849 54.107 (10)إيضاح  حقوق الملكية

 حقوق الملكية المحتفل بها بصورة خاصة )غير مدرجة(:
 300.347 281.389 (10)إيضاح ومحفظة المحافظ  أدوات حقوق ملكية غير مدرجة

 ------------ ------------ 
394.196 335.496 الياإلجم

 ======= ======= 
 

 تحليل األرباح أو )الخسائر( من است مارات حقوق الملكية:
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
 - 1.186 األرباح المحققة من البيع

 45.104 (17.717) غير المحققة األرباح/  )الخسائر(
 
 

 :3لملكية وفقاً للمنحى المعياري من بازل فيما يلي تحليل متطلبات رأس المال مست مارات حقوق ا
 

 

           
  2021  2020     
  ألف درهم  ألف درهم  

 
 4.663  412  حقوق الملكية

 غير مدرجة استثمارات
  42.907  42.725  محفظة المحافظو 

  ----------  --------  
   47.570  43.137  اإلجمالي

  =======  ======  
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 ي التجاري ش.م.ع.بنك دب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 
 المخاطر التشغيلية (ز

 
الداخلية أو األشخاص أو  يتم تعريف المخاطر التشغيلية من قبل بازل على أنها "مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات
 النظم أو عوامل خارجية، ويشمل ذلك المخاطر القانونية ويستثني من ذلك المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة".

 
 إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق التوازن فيما بين تفادي الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة المجموعة

 التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد التجديد، المبادرة واالبتكار من جهة أخرى. كفاءةجهة و من
 

تتاولى اإلدارة العلياا للمجموعااة بصاورة رئيساية مسااؤولية االشاراف علاى وضااع اإلطاار المناساب إلدارة المخاااطر التشاغيلية ومتابعاة سااجل 

لجنة فاعلة موازية )لجنة إدارة المخاطر التشغيلية( من موظفي اإلدارة العليا لوضع هذه المسؤولية في  أنشأت المجموعة المخاطر التشغيلية,

كماا ياتم تكلياف رؤسااء  .إطارها الرسمي ومراقبة المخاطر التشغيلية الرئيسية عن كثب لكل البناك لادعم تنفياذ الخطاط العملياة فاي مواعيادها

. ويااتم دعاام هااذه المساؤولية ماان خااالل وضاع معااايير عامااة إلدارة المخاااطر والمساؤوليات الفااروع باأداء هااذه المهااامالوحادات أو األقسااام أو 

 التشغيلية لدى المجموعة فيما يتعلق بالمجاالت التالية:
 

  متطلبات الفصل المناسب بين المهام، بما في ذلك التفويض المستقل للمعامالت؛ 

 ت؛متطلبات تسوية ومراقبة المعامال 

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ 

 توثيق أسس الرقابة واإلجراءات المتعلقة بجميع انشطة البنك؛ 

 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية، وكفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر المحددة؛ 

 ءات العالجية المقترحة لتجنب حدوثها في المستقبل؛متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجرا 

 تطوير خطط الطوارئ لتأمين استمرارية األعمال تحت كل الظروف؛ 

 التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين على كل المستويات  لزيادة ادراكهم للمخاطر؛ 

 لمعمول بها من قبل المجموعة(؛ المعايير األخالقية ومعايير العمل. )من خالل معايير األخالق المعتمدة وا 

  الحد من المخاطر ، بما في ذلك التأمين حيثما كان مناسباً؛ و 

 .إطالق النفير واإلبالغ عن الحوادث هي قنوات موجودة لجميع الموظفين لإلبالغ عن اي حادثة خسارة او سوء استخدام 
 

يها، والذي يتضمن المشاركة الفعالة من جانب الموظفين على كافة لدى المجموعة إطار معتمد لإلدارة الُمثلى للمخاطر التشغيلية لد
تقدير المستويات. تؤكد خطة إدارة المخاطر التشغيلية بشكل متساو على تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية واإلبالغ عنها باإلضافة إلى 

الخرائط الملونة للمخاطر  و لوائح المخاطر التشغيليةرير الصادرة وتغطي التقا .إن وجدت حجم المخاطر المحتملة والخسائر المترتبة عليها
 سجل المخاطر التشغيلية وقاعدة بيانات الخسائر. و مصفوفة الخسائر و التشغيلية

 
من بناء  تتبع المجموعة نظام إلدارة المخاطر التشغيلية بغرض جمع المعلومات حول المخاطر التشغيلية في بيئة مؤتمتة، وهذا قد يمكن البنك

 قواعد بيانات حول المخاطر التشغيلية بغرض دعم االنتقال إلى طرق أكثر تعقيدا الحتساب المخاطر التشغيلية في المستقبل.
 
من خالل تنظيم ورش العمل على مستوى البنك،  التشغيليةلة عن زيادة الوعي عن المخاطر وأن إدارة المخاطر لدى المجموعة مسؤ 

ومن خالل اإلطار على مدار السنة. مخاطر التشغيل لموظفي البنك ب اإللتزام مختلف نواحي حولدريبية الدورات التوالحلقات الدراسية و
ة وتقييم عمليات "تقييم ذاتي للمخاطر والرقابة" من قبل كافة الفروع والوحدات لتحديد المخاطر التشغيلي إجراء يتمالتنظيمي لمخاطر العمليات 

الحد من احتمال حدوث من اجل  متوقعة. ويتم االتفاق على خطط العمل  ألي ضعف في السيطرة او أي مخاطر غير ةفعالية الضوابط الحالي
مخاطر التشغيل من اجل ضمان ان إجراءات  اثحداويتم تسجيل و رفع تقرير حول كل  .و / أو األثر الناجم عن احداث مخاطر العمليات

   .اجل تخفيف عدم رضاء العمالء واسترداد الخسائر التعافي قد اتخذت في الوقت المناسب، من 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  35

 
 المخاطر التشغيلية )تابع( (ز

 
اء تقييم إلجراءات استعادة البيانات في حالة الكوارث واستمرارية األعمال باإلضافة إلى تقييم تفصيلي بإجرعالوة على ذلك, تقوم المجموعة 

ديمها لمخاطر األنظمة بالنسبة لكافة نظم تكنولوجيا المعلومات الجديدة/المحدثة وتقييم عناصر المخاطر التشغيلية في أي منتجات جديدة يتم تق
االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل المراجعات الدورية التي يتم القيام بها من قبل قسم التدقيق الداخلي.  أو إجراء يتم تنفيذه. ويتم دعم

ً لما تقتضيه المبادئ  للمجموعةكما يتضمن إجراء مراجعة للتغطية التأمينية المتاحة  لالحتفاظ باإلشراف على مدى كفاية التأمين وفقا
على  تهملدعم قدر مجلس األدارةالمنبثقة عن  لمخاطراولجنة مستجدات إلى اإلدارة العليا ملخصا منتظما بالدة التوجيهية لـ بازل. تقدم الوح

 .المجموعةووضع المخاطر التشغيلية في كافة مجاالت  المجموعةاالحتفاظ برقابة كافية على إطار المخاطر التشغيلية لدى 
 

 إدارة رأس المال 36
 

  رأس المال النلامي 36-1
 

تقوم الجهة التنظيمية للمجموعة و المتمثلة بالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة , بوضع ومتابعة متطلبات رأس المال 
 القانونية.

 
 فيما يلي أغراض المجموعة من إدارة رأس المال: 

 

 اهمين؛ و حماية قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وزيادة عائدات المس 

  .االلتزام بمتطلبات رأس المال النظامية الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

تتمثل سياسة المجموعة بالمحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واالستمرار في التطوير 
المجموعة مدى تأثر العائد على المساهمين بحجم رأس المال وتدرك مدى اهمية حفظ التوازن بين المحافظة على المستقبلي لألعمال. تدرك 

 العوائد المرتفعة على رأس المال من جهة وبين المميزات ومستوى الضمانات التي قد يقدمها مركز سليم لرأس المال.
 

خاصة برأس المال  مع األخذ باالعتبار متطلبات النمو وخطط األعمال، كما تقوم باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم متطلباتها ال
بتحديد حجم متطلباتها النظامية ومتطلبات المخاطر/ رأس المال اإلقتصادي ضمن إطار عمل السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم رأس المال 

(ICAAPتشكل بعض المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ، التركز  .) ات ، المخاطر اإلستراتيجية ، القانونية ، اإللتزام ، األهمية ، التأمين
 (.ICAAPومخاطر السمعة جزءا من إطار عمل السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال )

 

ً للمخاطر فيما يتعلق بطلبات اإلئتمان  ً بإحتساب العائد على رأس المال المعدل وفقا التي يتم تسعيرها على أساس تقوم المجموعة أيضا
 المخاطر المعدلة. يتم إدراج حساب العائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطرضمن نظام تقييم االئتمان.

 
 كفاية رأس المال يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول

مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل  ، يتم احتساب رأس المال على 2017ت رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام ويحدد متطلبا
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة  ، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها("لجنة بازل")للجنة بازل للرقابة المصرفية  3

ثالث "ركائز": الحد األدنى لمتطلبات رأس المال ، وعملية  ، من 2، شأنه شأن بازل  3تألف إطار بازل . ياإلطار الوطني للتطبيق
 .المراجعة الرقابية وانضباط السوق

 
 اإلضافي، الثاني والشق األول والشق العادية لألسهم األول الشق وهي رئيسية فئات ثالث إلى للمجموعة النظامي المال رأس ينقسم

  

  يشتمل على رأس المال العادي، واالحتياطي  ويمثل الفئة األعلى جودة من رأس المال حقوق الملكية العادية الشق األولرأس مال ،
بعد خصم الموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية واألرباح المستبقاة؛  واحتياطيات القيمة العادلة القانوني واالحتياطي العام

التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال  المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم األخرى المتعلقة بالبنود
 .العربية المتحدة المركزي حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف اإلمارات

  من رأس المال على أدوات رأس المال لألسهم غير العادية. 1يشتمل الشق 

 من اجمالي الموجودات االئتمانية  %1.25يجب ان ال تتخطى جماعية والتي على احتياطيات  الشق الثاني لرأس المال، يشتمل
 .بالمخاطر المرجحة
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 )تابع( رأس المال النلامي 36-1

 2017فبراير  1اً من، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار 3أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل 
 ورأس المال اإلجمالي. 1والشق  من األسهم العادية 1، حيث تم تطبيق متطلبات الحد األدنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق 

 
 :المحددة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي كالتالي رأس المال النظامي لكفاية الحد األدنىان 
 % من الموجودات المرجحة للمخاطر. 7يجب ان تشكل حقوق الملكية العادية الشق األول ما ال يقل عن  -
 وجودات المرجحة للمخاطر.من الم %8.5يجب أن يشكل رأس مال الشق األول ما ال يقل عن  -
 من إجمالي  األصول المرجحة للمخاطر.  %10.5يجب ان يشكل إجمالي رأس المال ما  ال يقل عن  -
 

احتياطي رأس المال التحوطي واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى )يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي باإلضافة، 
 .%7بحيث يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع  (% لكل احتياطي 2.5يصل إلى 

 
 تلتزم المجموعة بجميع متطلبات رأس المال الخارجية المفروضة.

 
 موارد وكفاية رأس المال 36-2

ألحكام  والمطابقة للمتطلبات الخارجية.وفقا 3يلخص الجدول أدناه مكونات رأس المال النظامي والنسب المئوية بحسب تعليمات بازل 
على فائض الحيطة لرأس  شمليو %13ما نسبته  2021 ديسمبر 31رأس المال المطلوب كما في  بلغي، 3المصرف المركزي بشأن بازل 

ً للمعا ،. مع ذلك%2.5المال بنسبة  المتحدة المركزي المتعلقة ببرنامج خطة الدعم  ةيالصادرة عن مصرف اإلمارات العرب رييووفقا
دون أي  %60للبنوك باالستفادة من مخصص التحوط لرأس المال بحد أقصى  ُسمحي،  19-بأزمة فيروس كورونااالقتصادي الخاصة 

المنصوص عليها في التعميم المعايير بتطبيق  قامت المجموعة. كما 2022 يوينو 30حتى  2020مارس  15اعتباًرا من  ةيعواقب رقاب
مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.  االئتمان،ات إضافية بخصوص مخاطر على إرشاد والذي تحتوي 2020 نوفمبر 12المؤرخ في 

 .(52/2017رأس المال" )تعميم رقم  العائدة لكفايةوتدعم المعايير تطبيق "المتطلبات 
 

  2021  2020  
  ألف درهم   ألف درهم   

      رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول
  2.802.734  2.802.734  رأس المال

  1.401.367  1.401.447  والنظامي قانونيالحتياطي اال
  1.328.025  1.366.663  واالحتياطيات األخرى العامحتياطي اال

  4.537.750  5.113.083  األرباح المستبقاة
  26.269  (72.764)  الدخل الشامل األخر المتراكم

  44.133  131.522  الدوليةالترتيبات االنتقالية لمعايير التقارير المالية 

  10.742.685  10.140.278  
  (100.504)  (164.554)  الخصومات والتعديالت النظامية

  10.039.774  10.578.131  إجمالي رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول
      

  2.203.800  2.203.800  (2-19اإلضافية )إيضاح  سندات راس المال الشق األول

  12.243.574  12.781.931  الشق األول من رأس المال
      الشق ال اني من رأس المال

  910.521  1.008.978  المخصصات الجماعية المؤهلة

  910.521  1.008.978  الشق ال اني من رأس المال
      

  13.154.095  13.790.909  إجمالي رأس المال النلامي

      
      لمرجحة للمخاطرالموجودات ا

  72.841.690  80.718.220  مخاطر االئتمان
  665.207  731.729  مخاطر السوق

  5.494.457  5.746.505  المخاطر التشغيلية

  79.001.354  87.196.454  الموجودات المرجحة للمخاطر  

  %15.50  %14.66  الشق األول -نسبة كفاية رأس المال
  %1.15  %1.16  الشق ال اني -المالنسبة كفاية رأس 

  %16.65  %15.82  نسبة كفاية رأس المال

      
 تم احتساب نسبة كفاية رأس المال بعد خصم التوزيعات المقترحة من قاعدة رأس المال.
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 متطلبات رأس المال المرجح للمخاطر
 

لمخاطر التشغيلية منحى المؤشر األساسي ل لقد قامت المجموعة باتباع المنحى المعياري بخصوص مخاطر االئتمان ومخاطر السوق و
ا يلي متطلبات رأس المال المرجح للمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر ألغراض تقديم التقارير التنظيمية. وفيم

 التشغيلية:
 
 التعرض لمخاطر االئتمان  (1)
 

لدى المجموعة محفظة ائتمانية متنوعة ممولة وغير ممولة. ويتم تصنيف التعرضات وفقاً للمنحى المعياري ضمن اإلطار العام لكفاية رأس 
الصادر عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يشمل المنحى المعياري الخاص  3اءاً على اتفاقية بازل المال بن

بمخاطر االئتمان. وفيما يلي وصف فئات األطراف المقابلة باإلضافة إلى أوزان المخاطر المرجحة المستخدمة لتحديد الموجودات ذات 
 المخاطر المرجحة:

 
 نات الممولةمئتماا

 
 لمطالبات من الجهات السياديةا

 
 الجهات السياديةالتعرضات للحكومات ومصارفها المركزية. يتم قياس المخاطر المرجحة للمطالبات من المصارف المركزية و هي تمثل و 

يتم ترجيحها الية وحكومات اإلمارات التعرضات للحكومة الفدرالمعترف بها،  مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية وفقاً لتصنيفاتها من قبل
دول يتم ترجيح التعرضات للحكومات  .مقيدة وممولة بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر األمريكيإذا كانت هذه التعرضات  بنسبة صفر %

إذا كانت تعتمد الجهة كانت مقيدة وممولة بالعملة المحلية لهذه الحكومة و إذا ومصارفها المركزية بنسبة صفر %مجلس التعاون الخليجي 
 مثل هذه المعالجة التفضيلية لديونها السيادية ومصرفها المركزي. الجهاتالرقابية لتلك 

 
 والشركات التابعة للحكومة غير التجارية  المطالبات من شركات القطاع العام

 
 .ف المركزي نفس معاملة المطالبات من البنوكالمعترف بها من قبل المصرمعاملة المطالبات من شركات القطاع العام غير التجارية  تتم

تعرضات ال مثل كما تعامل شركات القطاع العام األخرى الغير متضمنة في الئحة المصرف المركزي لجميعالتعرضات ويجب معاملة 
 للشركات التجارية.

 
(  وفقا %50بلغ نسبة ملكية الحكومة  فيها اكثر التي تالشركات التابعة للحكومة (يتم وزن المخاطر المرجحة من الشركات التابعة للحكومة 

. تبلغ النسبة المخصصة لوزن المخاطر المرجحة لمطالبات للتصنيفات الموضوعة من قبل مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية المعترف بها
 . %100الشركات التابعة للحكومة غير المصنفة 

 
 المطالبات من بنوك التنمية متعددة الجنسيات  

 
ً للتصنيف االئتماني للبنوك باستثناء البنوك األعضاء المدرجين ضمن  يتم وزن المخاطر المرجحة لبنوك التنمية متعددة الجنسيات وفقا

 مجموعة البنك الدولي حيث تكون نسبة المخاطر المرجحة هي صفر %. 
 

 المطالبات من البنوك 
 

 ً للتصنيفات الموضوعة لهم من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية، إال أنه تم يتم وزن المخاطر المرجحة للتعرضات من البنوك وفقا
 تخصيص أوزان أفضل للمخاطر للمطالبات قصيرة األجل. 

 
 لن يقل وزن المخاطر المرجحة ألية مطالبات من بنوك غير مصنفة عن ما هو مطبق على المطالبات من الدولة المؤسسة بها.   
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 )تابع( مئتمانات الممولةا

 المطالبات من الشركات التجارية  
 

وفقا للتصنيفات الموضوعة من قبل مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية ة للمطالبات من الشركات التجارية يتم وزن المخاطر المرجح
 . %100. تبلغ النسبة المخصصة لوزن المخاطر المرجحة لمطالبات الشركات غير المصنفة المعترف بها

 
تتماشى مع المعايير النظامية لمحفظة األفراد، سيتم تطبيق  للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الغير مصنفة التي البالنسبة للتعرضات 
 . %85نسبة وزن مخاطر 

 
 المطالبات من التعرضات النظامية لألفراد  

 
)باستثناء القروض التي  %75تبلغ النسبة المخصصة لوزن المخاطر المرجحة لمطالبات األفراد المدرجة ضمن المحفظة النظامية لألفراد 

الخاصة بالمصرف المركزي لدولة  3حقاقها(، إذا كانت تتوافق مع المعايير الموضحة في ارشادات اتفاقية بازل موعد است تتجاوز
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 المطالبات المضمونة بموجب عقارات سكنية  

 
ات بعقارات سكنية وتم ضمان المطالب لمقترض واحد مليون درهم 10لبات التي لم تتجاوز مبلغ اللمط %35وبنسبة  تم إعطاء وزن تفضيلي

المعيار ، وإذا  كان  التعرض يستوفي  المعيارينبهاذين  يكن متاحا اإليفاءإذا لم  العقار. من قيمة %85القرض حتى بحيث تصل قيمة 
ى المضمونة بعقارات في حين تم وزن المخاطر المرجحة للمطالبات األخر .%75لبات للتعرضات النظامية لألفراد فيتم تطبيق نسبة للمطا

 .%100سكنية بنسبة 
 

 المطالبات المضمونة بموجب عقارات تجارية  
 

 . %100تم وزن المخاطر المرجحة للمطالبات المضمونة بموجب عقارات تجارية بنسبة 
 

 موعد استحقاقها تالتعرضات للقروض التي تجاوز
 

يوماً، صافي من  90ف قرض رهن سكني( مستحق منذ أكثر من يتم وزن المخاطر المرجحة للجزء غير المضمون من اي قرض )بخال
 المخصصات المحددة )بما في ذلك الشطب الجزئي( على النحو التالي: 

 
 من القيمة قيد السداد من القرض؛ و  %20عندما تقل المخصصات المحددة عن  %150يتم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  -
 من القيمة قيد السداد من القرض. %20دما تزيد المخصصات المحددة عن عن %100يتم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  -

 
يتم  تصنيف  .%100يوما يتم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  90عندما تتجاوز موعد اتسحقاقها  ألكثر من الرهن السكني في حال قروض 

ودات األخرى"، ويتم وزن المخاطر المرجحة جميع الموجودات األخرى ما بين "الموجودات تحت اصناف المخاطر األعلى" و"الموج
  بحسب وزن المخاطر الموصوف.

 
 امئتمانات غير الممولة

 

. (CCF)لقد تم تحويل القيمة اإلسمية لإلرتباطات الطارئة إلى تعرضات داخل الميزانية العمومية من خالل استخدام عوامل تحويل اإلئتمان 
لخارج الميزانية يعتمد على نوع اإللتزام الطارئ ويستخدم لتحويل القيمة اإلسمية  %100و ا %50،  %20إن إستخدام عامل تحويل بنسبة 

 العمومية إلى قيمة مساوية لالئتمان داخل الميزانية العمومية.
 

إلسمي لإللتزام إن إلتزامات منح تسهيالت إئتمانية غير مسحوبة تمثل إلتزامات غير مستغلة كما في تاريخ الميزانية العمومية. ان المبلغ ا
لإللتزامات ذات اإلستحقاق التعاقدي ألقل  %50و  %20يحدد نسبة عامل التحويل اإلئتماني المستخدم. لقد تم إستخدام عوامل تحويل بنسبة 

رضات داخل من سنة وأكثر من سنة على التوالي. في حين لم يتم تحويل اإللتزامات اإلئتمانية والتي يمكن إلغائها بدون قيد أو شرط إلى تع
   . %0بحيث تخضع ل  الميزانية العمومية
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 التعرض لمخاطر اإلئتمان )تابع( (1)

 
 صناديق اإلست مارقوق الملكية في ت مارات حإس

 
سجالت في المحتفظ بها  صناديق االستثمارلجميع االستثمارات في حقوق الملكية بواسطة البنوك في جميع انواع يتم احتساب وزن التعرض 

كل مباشر وليس بشكل غير بش الصناديق االستثماريةحتفظ باإلئتمان لهذه ن البنك يالبنك )ضمن نطاق رصيد حقوق الملكية( للمخاطر كما وأ
مية مكونة من ثالث مداخل متتالية، أي مدخل النظر من خالل ، رهاستخدمت المجموعة . لقد الصناديق االستثماريةمباشر كاإلستثمار في 

على ذلك  كما هو مطلوب في المعيار. عالوة والتحفظالمدخل اإللزامي األساسي ومدخل التراجع مع درجات متفاوتة من حساسية المخاطر 
  تم تعديل الرافعة المالية للموجودات المرجحة بالمخاطر لتعكس الرافعة المالية للصندوق بشكل مناسب كما هو موضح في المعيار.

 
 التعرض لمخاطر السوق (2)
 

ً للمنحى المعياري. بحيث يتم تحليل المتطلبات الرأسما لية الخاصة بمخاطر يتم احتساب المتطلبات الرأسمالية الخاصة بمخاطر السوق وفقا
السوق إلى متطلبات رأسمالية خاصة بكٍل من مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر حقوق الملكية، ومخاطر صرف العمالت األجنبية، ومخاطر 

 الخيارات.
 

 التعرض للمخاطر التشغيلية (3)

 
 إجمالي األساسي وذلك بضرب متوسط باستخدام منحنى المؤشر تم احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل و تكلفة راس المال 

ً سنوات ب لثالثةالدخل اإلجمالي   .عامل بيتا المحدد مسبقا
        

  أرقام المقارنة 37
 

  تأثيرها غير هام. يعتبرتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة، والتي 




